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ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ : 

 

 

Андріїв Б.Є.                               міський голова 

 

Мелкумян А.С.                             секретар ради 

 

Погорєлов А.В.                                   заступник міського голови 

 

Фартушок І.І.                                       керуючий справами виконкому 

  

       

 

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 

Буланов Р.М., Костюченко В.В., Кіштулинець Р.В., Мандич Ю.Ю. 

 

Відсутній: Курах І.І. 

   

 

ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ: 

 

 

Ленько А.Ю. -  начальник  управління правового забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

Романюк С.В. - заступник начальника відділу документального та 

організаційного забезпечення 

 

 

 



ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

          при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Рахівський Ю.В. - заступник міського голови 

 

Тарахонич В.Ю. - начальник управління міжнародного співробітництва 

та інновацій 

Келемец А.М. - директор департаменту соціальної політики 

 

Василиндра О.М. - начальник управління у справах культури, молоді та 

спорту 

 

Драшкоці Г.А. - заступник начальника відділу транспорту 

 

Дмитрієв С.В. - начальник відділу цивільного захисту населення  

 

Логвінов П.В. - начальник управління економічного розвитку міста 

 

Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури 

 

Вдовіна О.А. - заступник директора КП «Архітектурно-планувальне 

бюро» 

 

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

Полтавцева Т.В. 

 

- начальник управління майном департаменту міського 

господарства 

 

Арокгаті М.Ю. - начальник служби у справах дітей 

 

Штефуца В.О. - начальник відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції   

 

Кохан А.І. -  начальник відділу інформаційної роботи 

 
Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи 

 

Трофименко В. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

  
Мандич Ю.В. - депутат міської ради 

 

Чорній І.І.  - депутат міської ради 

 



Рубіш Д. - представник ТРК «Перший кабельний» 

 

Кочмарь М. - представник ТРК «Перший кабельний» 

 

Суханов Є. - представник «М-Студіо» 

 

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому, за 

основу голосували одноголосно,  та запропонував додатково розглянути питання 

про затвердження санітарно-захисної зони АЗС «WOG» та зміни до рішення 

виконкому 27.03.2019 № 108. За доповнення  та порядок  денний  в цілому 

голосували одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку транскордонного співробітництва та 

підтримки імплементації проєктів міжнародної технічної допомоги в 

м. Ужгород на 2023-2027 роки.  
Доповідала: Тарахонич В.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 307 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму «Молодь міста Ужгород» на 2022-2024 роки.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 308 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму обліку об’єктів культурної спадщини м. Ужгород на 

2022-2024 роки.   
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 309 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку фізичної культури та спорту в м. Ужгород на 

2022-2024 роки.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 310 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Ужгородську Регату 2021.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 311 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про Ужгородську ланку територіальної підсистеми єдиної державної  

системи цивільного захисту.  
Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 312 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту 

місцевого рівня.  
Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 313 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на влаштування до психоневрологічного 

інтернату та зміну реєстрації місця проживання недієздатної особи.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 314 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про консультативно-дорадчу комісію щодо використання у 2021 

році субвенції з державного бюджету.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 315 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення виконкому 27.01.2021 № 44.  
Доповідав: Ленько А.Ю. 

Голосували за прийняття рішення з поправками одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 316 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 317 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської ради.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 318 прийняти (додається). 

 

 



 

СЛУХАЛИ: Про відмову у погодженні розміщення об’єктів дрібнороздрібної 

торгівлі.  
Доповідав: Логвінов П.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 319 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів та виправлення  відомостей, внесених до 

свідоцтв про право власності на нерухоме майно.  
Доповідала: Вдовіна О.А. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 320 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному 

маршруті. 

Фартушок І.І. повідомив про подану Андріївим Б.Є. заяву про наявність конфлікту 

інтересів і те, що в обговоренні наступного  питання порядку денного та 

голосуванні він участі не братиме.  
Доповідав: Драшкоці Г.А. 

Голосували за прийняття рішення з поправкою у додатку: «за» - 7, 

«проти» - 0, «утрим.» - 0, «не голосував» 1 (Андріїв Б.Є. через 

конфлікт інтересів). 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 321 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 23.09.2020 № 341 «Про  

виборчі дільниці».  
Доповідала: Козак Н.Д. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 322 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспорта відкритого літнього 

майданчика.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 323 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання паспортів відкритих літніх майданчиків.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Кіштулинець Р.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 324 прийняти (додається). 

 

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження санітарно-захисної зони АЗС «WOG».  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 325 прийняти (додається). 

 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 326 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення гаражів, відмову та надання дозволу на 

розміщення збірно-розбірних гаражів.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 327  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Мелкумян А.С., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 328 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 27.03.2019 № 108.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 329 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ:  Звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради за І півріччя 2021 року.  
Інформував: Фартушок І.І. 

ВИРІШИЛИ: Звіт Фартушка І.І. взяти до відома (додається). 

 
 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 
 

СЛУХАЛИ: Про визначення місця проживання дитини. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 330 прийняти (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 



набуття майна, право власності на яке або право користування яким 

мають діти, отримання грошової компенсації.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 331 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дітей.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 332 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування дитини ***, *** року народження, на цілодобове 

перебування до комунальної установи « «Вільшанський дитячий 

будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 333 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку служби у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 334 прийняти (додається). 

 
 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 


