
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 1 

 

  засідання виконавчого комітету 

 

16 січня 2019 року                              Засідання розпочато:  о 10.00 

                Засідання закінчено:   о 10.50 

 

 

 

 

ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Габор А.А.                                         секретар ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

   Палінчак М.М., Сембер С.В. 

 

 

 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Пекар В.І. - начальник управління правового забезпечення 

Романюк С.В.                 - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

 

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

 Фартушок І.І. - заступник міського голови   

 Гомонай В.В. - заступник міського голови   

 Білак О.П. - заступник міського голови   

 Клещева С.С. - начальник  відділу управління комунальною власністю та 

земельними ресурсами управління майном департаменту 

міського господарства 

  

 Куберка М.Ю. - начальник  відділу експлуатації житлового фонду та 

інженерних мереж  управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарств 

  

 Мухомедьянова Н.Б. -  начальник управління освіти   

 Біксей А.Б.                  -  директор департаменту праці та соціального захисту 

населення 

  

 Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей  

 Травіна О.В. - начальник управління економіки та стратегічного 

планування  

  

 Боршовський І.О. - начальник управління містобудування та архітектури   

 Штефуца В.О. - начальник відділу запобігання і протидії корупції та    

взаємодії з правоохоронними органами 

  

 Решетар В.В  - начальник  відділу охорони здоров’я  

 Зима І.В. - начальник відділу оборонної, мобілізаційної роботи та 

цивільного захисту населення 

 

я Олексіюк С.М. - директор міського центру зайнятості  

 Василиндра О.М. - начальник управління у справах культури, спорту, сім’ї 

та молоді  

 

 Кохан А.І.                         - начальник відділу інформаційної роботи  

 Подоляк Л.П. - заступник начальника  відділу інформаційної роботи  

 Медюх Ю.П. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи  

 Ткач О. - представник телеканалу «М-студіо»  

 Легеза Т. - представник телеканалу «М-студіо»  

 Андреєв Д. - представник телеканалу «Перший кабельний»  

  Фреган В -  представник телеканалу «Перший кабельний»  

 Паращук Р - представник інформаційного сайту 0312.ua  

 Костянинець А.А. - фізична особа-підприємець 



  

              Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно, в цілому за 

порядок денний  - одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про проект Програми економічного і соціального розвитку          

м. Ужгород на 2019 рік. 

Доповідала: Травіна О.В. 

Виступили:  Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 1 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час. 

Доповідала: Травіна О.В. 

Виступили:  Костянинець А.А., Штефуца В.О., Сембер С.В., 

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття  рішення з п.2. за умови підключення у 

п’ятиденний термін камери відеоспостереження у кафе-барі по вул 

Швабській, 51А  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 2 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про списання основних засобів КП «Лікарняна аптека». 

Інформував: Білак О.П. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно.  
ВИРІШИЛИ: Рішення № 3 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасових споруд. 

Доповідала: Клещева С.С. 

Виступили: Фартушок І.І., Сембер С.В., Боршовський О.І.,  

Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 4 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування сімейного склепу на території кладовища 

«Барвінок». 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 5 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів. 

Доповідала: Клещева С.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 6 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про конкурс з призначення управителя. 

Доповідала: Куберка М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у додатку 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 7 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:  Про хід виконання рішень виконкому про стан відновлення 

дорожнього покриття після проведення земляних робіт станом на 

10.01.2019 року, (рішення: № 257 12.09.2018, № 276  26.09.2018,   

№ 293  10.10.2018). 

Інформувала: Куберка М.Ю. 

Виступили: Сембер С.В., Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ:  1. Інформацію Куберки М.Ю. взяти до відома (додається). 

2. Невиконані пункти рішень залишити на подальшому контролі. 

 

СЛУХАЛИ:  Про хід виконання рішень виконкому 31.01.2018 № 23, 08.05.2018 

№ 125, 23.08.2018 № 240, 12.09.2018 № 258, 27.12.2018 № 373  

щодо демонтажу об’єктів зовнішньої реклами та тимчасових 

споруд. 

Інформувала: Клещева С.С. 

ВИРІШИЛИ:  
 

  

1.Інформацію Клещевої С.С. взяти до відома (додається). 

2. Невиконані пункти рішень залишити на подальшому контролі. 

  

СЛУХАЛИ: Про забезпечення виконання бюджетного законодавства щодо 

витрачання коштів на здійснення видатків місцевого бюджету        

(м. Чоп). 

Доповідав: Решетар В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:   Рішення № 8 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про забезпечення виконання бюджетного законодавства щодо 

витрачання коштів на здійснення видатків місцевого бюджету 

(Баранинська ОТГ). 

Доповідав: Решетар В.В. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням (п.2.4.) та 

поправкою (п.2.5.)  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:   Рішення № 9 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ:    Про погодження розміщення тимчасової споруди. 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

 



  

ВИРІШИЛИ:     Рішення № 10 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про поштові адреси. 

Доповідав: Боршовський І.О. 

Голосували за прийняття рішення  з вилученням пп.1.4., 1.6., 1.7., 

1.8., 1.12., проекту одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 11 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про організацію громадських робіт. 

Доповідав: Олексіюк С.М. 

Виступив: Сембер С.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 12  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на вчинення правочину. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 13 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2019 рік. 

Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 14 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 31.08.2018 № 250. 

Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 15 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти 

міста Ужгород. 

Доповідала: Мухомедьянова Н.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 16 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про утворення спеціальної виборчої дільниці на тимчасовій 

основі. 

Доповідав: Романюк С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 17 прийняти (додається). 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Про надання дозволів  на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням п.1.6. проекту 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 18 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Виступила: Габор А.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 19 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про стан та заходи щодо поліпшення військового обліку 

військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, 

установах та організаціях міста Ужгород на 2019 рік. 

Доповідала: Зима І.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 20 прийняти (додається). 

 

Макара О.М. повідомила,  що наступне питання порядку денного  

з грифом «ДСК», тому його розгляд буде відбуватися в закритому 

режимі. (В залі засідань залишилися члени виконкому). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2019 рік. 

Доповідала: Зима І.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 21 прийняти (окрема папка). 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 
 

 

 
 



 
 

 


