
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 17 

 

 чергового засідання виконавчого комітету 

 

30 липня 2021 року                               Засідання розпочато:  о 13.00 

                Засідання закінчено:   о 14.10 

 

 

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., Кіштулинець Р.В., Костюченко В.В., Курах І.І., Мандич Ю.Ю. 

 

 

   

        ПРИСУТНІ ПРАЦІВНИКИ:  

 

Ленько А.Ю.            -  начальник  управління правового забезпечення 

Козак Н.Д. - начальник відділу документального та організаційного 

забезпечення  

Мінаєва А.Л.  - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Моргентал І.Ю.               - головний спеціаліст відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Ковач Р.І.  - начальник відділу управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

 



 

 

ПРИСУТНІ   ВІД   УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: 

 

Пантьо М.М.      – заступник керівника Ужгородської окружної прокуратури 

 

     при обговоренні та внесенні проєктів рішень 

 

Рахівський Ю.В. - заступник міського голови 

 

Пинзеник В.В. - заступник міського голови 

  
Келемец А.М. - директор департаменту соціальної політики 

 

Пуківська М.І. - заступник начальника управління освіти 

 

Гах Л.М. - директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики  

 

Дмитрієв С.В. - начальник відділу цивільного захисту населення  

 

Цап В.В. - заступник  начальника управління економічного 

розвитку міста 

 

Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури 

 

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

 

Бабидорич В.І. -  директор департаменту міського господарства 

 

Турянчик О.О. - начальник управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства  

 

Полтавцева Т.В. 

 

- начальник управління майном департаменту міського 

господарства 

 

Папай М.Б. - начальник відділу обліку, розподілу та приватизації 

житла управління майном департаменту міського 

господарства 

 

Годованець В.М. - заступник начальника служби у справах дітей 

 

Махобей Т.А. - начальник відділу роботи із зверненнями громадян 

 

Рудов О.М. - начальник загального відділу 



 

Євдокименко М.А. - головний спеціаліст відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції   

 

Кохан А.І. -  начальник відділу інформаційної роботи 

 
Подоляк Л.П. - заступник начальника відділу інформаційної роботи 

 

Медюх Ю.П. - головний спеціаліст відділу інформаційної роботи 

 

Рубіш Д. - представник ТРК «Перший кабельний» 

 

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому, за 

основу голосували одноголосно,  та запропонував довключити до порядку 

денного питання про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме 

майно . За доповнення  та порядок  денний  в цілому голосували одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про прогноз бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

Доповідала: Гах Л.М.  
Голосували за прийняття рішення з доповненнями 

одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 338 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у місті Ужгород.  
Доповідав: Дмитрієв С. В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рішення № 339 прийняти (додається). 

2. Організувати роботу з перевірки пожежної безпеки у 

комунальних закладах міста (доручення). 

 

СЛУХАЛИ: Про формування цивільного захисту місцевого рівня.   
Доповідав: Дмитрієв С.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 340 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму створення та поповнення міського 

матеріального резерву для запобігання виникненню і 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у   місті Ужгород на 

2022-2026 роки. 



 
Доповідав: Дмитрієв С.В.. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 341 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері економіки міста 

Ужгород за І півріччя 2021 року.  
Доповідав: Цап В.В.. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 342 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час (ресторан «Грант»).  
Доповідав: Цап В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 343 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про режим роботи у нічний час (ТОВ «ПЕРФЕКШЕН-ІН»).  
Доповідав: Цап В.В. 

Голосували за прийняття рішення : «за» - 4, «проти» - 1, 

«утрим.» - 3, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 344 «Про режим роботи у нічний час»(відмова)   

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження розміщення об’єктів дрібнороздрібної 

торгівлі. 

 Доповідав: Цап В.В. 

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

Голосували за прийняття рішення : «за» - 3, «проти» - 4, 

«утрим.» - 1, «не голосував» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 345 «Про відмову у погодженні розміщення 

об’єктів дрібнороздрібної торгівлі» (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення виконкому 14.07.2021 № 318. 

 Доповідав: Цап В.В. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 346 прийняти  (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Про виконання цільових програм у сфері соціального 

захисту населення  міста Ужгород за І півріччя 2021 року..  
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 347 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни до рішення виконкому 28.04.2021р. № 181. 



 
Доповідала: Келемец А.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 348 прийняти (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про грошову норму харчування у закладах загальної 

середньої освіти міста. 

Доповідала: Пуківська М.І. 

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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 349 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення виконкому 28.04.2021 № 182.  
Доповідав: Ленько А.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 350 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень  щодо складу комісій, рад, 

комітетів виконкому міської ради.  
Доповідала: Козак Н.Д. 

Виступив: Погорєлов А.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненнями: «за» - 8, 

«проти» - 0, «утрим.» - 1. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 351 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження встановлення меморіальної дошки генералу 

Людвіку Свободі.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Рахівський Ю.В., Курах І.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення: «за»- 0, «проти» - 6, 

«утрим.» - 3. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається.  

 

 

СЛУХАЛИ: Про відмову у розміщенні тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності (ФОП Зуб І.М.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 352 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про відмову у розміщенні тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності (ФОП Полянський 

Є.В.).  
Доповідав: Боршовський О.І. 



Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 353 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання та припинення дії паспортів відкритих літніх 

майданчиків.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Ленько А.Ю., Погорєлов А.В., Фартушок І.І.,  

Буланов Р.М., Мелкумян А.С., Полтавцева Т.В., Кіштулинець 

Р.В., Пинзеник В.В., Геворкян Д.С., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття: пункту 1.1 рішення - одноголосно; 

пункту 1.2. – одноголосно; пункту 1.3. – «за - 0, «проти»- 5, 

«утрим.» - 2, «не голосував» - 2.  Пункт 1.4 знято з розгляду.   

В цілому за прийняття рішення з вилученням пунктів 1.3., 

1.4. голосували  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 354 Про надання, відмову та припинення дії 

паспортів відкритих літніх майданчиків» прийняти 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження встановлення пам’ятника прикордонникам.  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступили: Буланов Р.М., Мелкумян А.С., Кіштулинець Р.В.,     

Андріїв Б.Є. 

ВИРІШИЛИ: Рішення зняти з розгляду та  повторно розглянути із 

запрошенням  представників організації ветеранів-

прикордонників. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2023-2027 роки.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 355 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму боротьби з карантинними рослинами у місті 

Ужгород на 2022-2026 роки.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Виступили: Кіштулинець Р.В., Буланов Р.М. 

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

«утрим.» - 9. 
ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Про демонтаж тимчасових споруд.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням 

(демонтувати обмежувач руху на розі вулиць Північної-



Акацій) одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 356 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 357 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переоформлення та надання дозволу на розміщення 

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

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

Голосували за прийняття рішення  з вилученням розділу П 

проєкту (відмова) одноголосно. 

 ВИРІШИЛИ: Рішення № 358 «Про переоформлення гаражів та відмову у 

наданні дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів» 

прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлового приміщення у нежитлове.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 3, «проти»- 2, 

«утрим.» - 4. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 359 «Про відмову у переведенні житлового 

приміщення у нежитлове» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних 

житлових будинків із комунального балансу міста.  
Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 360 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про приватизацію державного житлового фонду.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 361 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму. 

Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 362 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік. 



Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 363 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою. 

Доповідала: Турянчик О.О. 

Голосували за прийняття рішення з вилученням пунктів 1.3. та 

1.4. проєкту та доповненням (вул. Проектна, 17) одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 364 «Про надання та відмову у видачі дозволів на 

проведення робіт з порушення цілісності об’єктів 

благоустрою» прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про видачу дублікатів свідоцтв про право власності на 

нерухоме майно. 

Доповідала: Геворкян Д.С. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 365 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Інформацію про роботу зі зверненнями громадян, що 

надійшли до виконкому Ужгородської міської ради протягом І 

півріччя 2021 року. 

Інформувала: Махобей Т.А. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах 

міської ради за І півріччя 2021 року. 

Інформувала: Рудов О.М. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома (додається). 

  
 

Наступні питання порядку денного розглядалися у закритому режимі. 
 

СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування та призначення піклувальника над 

дитиною. 

Доповідав: Годованець В.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 366 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання статусу. 

 Доповідав: Годованець В.М. 
 Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 367 прийняти (додається). 



  
СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на вчинення правочинів про відчуження та 

набуття майна, право власності на яке або право користування яким 

мають діти. 

Доповідав: Годованець В.М.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 368 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування дітей.  
Доповідав: Годованець В.М.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 369 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому.  
Доповідав: Годованець В.М.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 370 прийняти (додається). 

 

  

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

  
 

 


