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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                             міський голова 

 

Сушко А.А.                            секретар   ради 

 

Макара О.М.                                      керуючий справами виконкому 

 

 

       

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Гісем М.В., Палінчак М.М. 

 

   

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Пекар В.І. -  начальник управління правового забезпечення 

 

Романюк С.В.               -  заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

 

Мінаєва А.Л. - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення  
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ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

при обговоренні та внесенні проектів рішень 

 

Фартушок І.І. - заступник міського голови    

Цап І.Ю. - перший заступник міського голови   

Бабидорич В.І. - директор департаменту міського господарства   

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 

 

  

Дмитрієв С.В. - начальник  відділу цивільного захисту населення    

Чегіль М.М. - заступник начальника управління у справах культури, 

молоді та спорту, начальник відділу культури 

 

  

Воловар Р.І. - заступник начальника відділу молоді та спорту управління 

у справах культури, молоді та спорту 

 

  

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

населення 

 

  

Граб Г.Я. - заступник директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики, начальник бюджетного відділу 

  

Бобик П.І. -  начальник відділу транспорту, державних закупівель та 

зв’язку 

  

Геворкян Д.С. - директор КП «Архітектурно-планувальне бюро»   

Боршовський О.І. -  начальник управління містобудування та архітектури 

 

  

Арокгаті М.Ю. -  начальник служби у справах дітей 

 

  

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста   

Мандич Ю.В. - радник міського голови   

Янківський Л.М. - радник міського голови (на громадський засадах) 

Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу  інформаційної роботи 

Медюх Ю. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 
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Щадей В.І. - депутат міської ради 

Бокшан Н. - представник  21 телеканалу  

Єршов Е. - представник 21 телеканалу 

Москаль Т. - представник телеканалу 1-ий кабельний 

Андрєєв Б. - представник телеканалу 1-ий кабельний 

  Попович В.Ю., юрисконсульт 

 

 

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому. За 

прийняття порядку денного за основу голосували одноголосно. Міський голова 

ознайомив з пропозицією довключити до порядку денного питання про визнання 

переможця конкурсу з перевезення пасажирів. За довключення питання та за 

порядок денний в цілому голосували одноголосно. 

 Міський голова зняв з порядку денного три  проєкти рішень «Про 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності» 

та дав доручення провести інвентаризацію усіх наявних малих архітектурних 

форм, які розташовані у місті. 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни та доповнення до рішення виконкому 12.09.2018  

№ 271. 

При обговоренні питання присутні:  

Готра В.В., директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт» 

Ужгородської міської ради, Козун В.І., директор АТ "Ужгородське АТП-12107",  

Якубишин Я.М., директор ТОВ «Транс-Уж»;  

Майстренко Н.М., Грегор В.Л., громадські активісти; 

Криворучка В.В., Гасинець М.В., Таптунов О.Ю., представники фінансової 

установи «ПриватБанк» 

 Доповідав: Пекар В.І. 

Виступили: Фартушок І.І., Криворучка В.В., Цап І.Ю.,  

Щадей В.І., Макара О.М., Бобик П.І., Грегор В.Л., Козун В.І., 

Майстренко Н.М., Логвінов П.В., Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ:  Проєкт рішення відкласти на довивчення. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень.  

Доповідав: Пекар В.І. 

 Голосували за прийняття рішення зі зміною (п. 1 викласти у новій 

редакції) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 401 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про Програму фінансування видатків на житлово-комунальні 

послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік. 

Доповідав: Біксей А.Б. 

 Голосували за прийняття рішення: «за» 4, «проти» - 0,  

«утрим.» - 0, «не голосував» - 1 (Гісем М.В., через конфлікт 

інтересів). 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 402 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання  консультативно-дорадчої 

комісії.  

Доповідав: Біксей А.Б. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 403 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання  консультативно-дорадчої 

комісії . 

Доповідав: Біксей А.Б. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 404 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу соціальних молодіжних проєктів. 

Доповідав: Воловар Р.І.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 405 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних 

об’єктах міста в зимовий період. 

Доповідав: Дмитрієв С.В. 

 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 406 прийняти (додається). 

 

 Макара О.М. повідомила, що міським головою подано заяви про 

конфлікт інтересів до наступних двох питань. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до шляху проходження автобусного маршруту 

№ 5 «пл. Корятовича – Залізничний вокзал». 

Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0, «утрим.» 

- 0, «не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є.). 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 407 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визнання переможця конкурсу з перевезення пасажирів на 

міському автобусному маршруті загального користування. 
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Доповідав: Бобик П.І. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 4, «проти» - 0, «утрим.» 

- 0, «не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є.). 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 408 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів та внесення змін до свідоцтв про право 

власності на нерухоме майно. 

Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 409 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 410 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про заяву на постанову адміністративної комісії. 

Доповідав: Пекар В.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 411 прийняти (додається). 

 

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

дільниці». 

Доповідав: Романюк С.В.  

Голосували за прийняття рішення з доповненням  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 412 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 27.12.2018 № 373. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 413 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж.   

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 414 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення, надання дозволу (відмову) на розміщення 

збірно-розбірних гаражів. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 415 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення  робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою. 

Доповідав: Лозан О.В.  

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 416 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про хід виконання рішень виконкому з питань 

надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою. 

Інформував: Лозан О.В. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  13.03.2019 № 76, 24.04.2019 № 142, 15.05.2019 № 164, 

29.05.2019 № 182, 11.07.2019 № 241, 30.08.2019 № 289, 11.09.2019 

№ 324 зняти з контролю. 

 

СЛУХАЛИ: Про зовнішню рекламу. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 417 прийняти (додається). 

 

              Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дітей. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 418 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 419 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про встановлення та призначення опіки, піклування. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 420 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 одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 421 прийняти (додається). 
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СЛУХАЛИ: Інформацію про виконання доручення міського голови № ДГ-

34/02-10, даного на засіданні виконкому 09.10.2019 року. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію Полтавцевої Т.В. взяти до відома. 

2. Провести повторний демонтаж інформаційних табличок в 

межах парковки загального користування на огорожі біля 

ресторану «Уж-Венеція» на Слов’янській набережній, 4 та 

притягнути до адміністративної відповідальності керівника 

закладу за повторне самовільне встановлення табличок 

(доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про виконання п. 1 доручення міського голови № ДГ-

36/02-10, даного на засіданні виконкому 24.10.2019 року. 

Доповідала: Полтавцева Т.В. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Полтавцевої взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію про виконання п. 2 доручення міського голови № ДГ-

36/02-10, даного на засіданні виконкому 24.10.2019 року. 

Доповідав: Логвінов П.В. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Логвінова П.В. взяти до відома (додається). 
 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 


