
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 9 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

27 травня 2020 року                              Засідання розпочато:  о 09.00 

                Засідання закінчено:  о 09.45 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Палінчак М.М., Сембер С.В.  

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Козак Н.Д.                - начальник відділу документального та організаційного               

забезпечення  

Золотар Д.Ю. - головний спеціаліст відділу технічного забезпечення 

та зв’язку  управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення 
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

Полтавцева Т.В. - начальник управління майном  департаменту міського 

господарства 

  

Лозан О.В. - головний спеціаліст відділу експлуатації житлового 

фонду та інженерних мереж  управління житлово-

комунального господарства департаменту міського 

господарства 

  

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства 

  

 Арокгаті М.Ю  -  начальник служби у справах дітей  

 Горват М.В. - заступник директора департаменту праці та соціального 

захисту населення 

 

 Подоляк Л.П.                         - заступник начальника відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю. 

 

- головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому.  За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

запропонував довключити до порядку денного питання про влаштування 

пандусів. З доповненням та в цілому за порядок денний голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму підготовки до продажу земельних ділянок на 2021-

2023 роки.  
Доповідала: Полтавцева Т.В, 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 203 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про соціальну рекламу.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою (з 01.04.20 по 

31.05.20) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 204 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою (із доповненнями).  
Доповідав: Лозан О.В. 
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Виступили: Сембер С.В., Боршовський О.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з відмовою (вул. Капушанська, 

23а) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 205 «Про надання та відмову у видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про облаштування місця відпочинку та заходи щодо попередження 

загибелі людей на водних об’єктах міста.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 206 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження облаштування пандусів. 

 Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 207 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейних склепів на території кладовища 

«Барвінок».  
Доповідав: Лозан О.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 208 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 24.10.2019 № 382.  
Доповідав: Горват М.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 209 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Петричко В.В.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 210 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності (ФОП Горбей В.Г.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 1. Рішення № 211 прийняти (додається). 

2. Розробити комплексну схему розміщення тимчасових споруд 

(МАФ) на території міста (доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Сембер С.В., Макара О.М., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 212 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому від 29.02.12 № 52 «Про 

виборчі дільниці».  
Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 213 прийняти (додається). 

 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

 

СЛУХАЛИ:      Про влаштування дитини. 

                           Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

                           Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:    Рішення № 214 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 215 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 


