
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

   П Р О Т О К О Л  № 18 

 

 чергового засідання виконавчого комітету 

 

25 серпня 2021 року                               Засідання розпочато:  о 9.00 

                Засідання закінчено:   о 10.40 

 

 

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  

 

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 

 

Пинзеник В.В. - заступник міського голови 

 

Келемец А.М. - директор департаменту соціальної політики 

 

Пуківська М.І. - заступник начальника управління освіти 

 

Бобик П.І. - начальник відділу транспорту 

 

Урста М.В. - начальник управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

 

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

спорту 

 

Боршовський О.І. - начальник управління містобудування та архітектури 

 

Турховська Г.І. - начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради 

та виконкому 

 

Бабидорич В.І. -  директор департаменту міського господарства 

 

Лозан О.В. - головний спеціаліст віділу експлуатації житлового 

фонду та інженерних мереж 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 

 

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 

 

Мандич Ю.В. - радник міського голови 

 

Рубіш Д. - представник ТРК «Перший кабельний» 

 

Маркулич Ю. - представник ТРК «Перший кабельний» 

 

Пілюгін А.П., Ключевський І.І., ФОП - представники рекламних  агенцій міста.

  

 Міський голова ознайомив з порядком денним засідання виконкому, за 

основу голосували одноголосно  та запропонував довключити до порядку 

денного питання про скасування містобудівних умов та обмежень на 

проєктування об’єкта будівництва по вул. Другетів, 126 . За доповнення  та 

порядок  денний  в цілому голосували одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму «Безпечне місто Ужгород на 2023-2026 роки». 

Доповідав: Урста М.В. 

Виступили: Мелкумян А.С., Андріїв Б.Є.  
Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 371 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про Програму надання щомісячної компенсації на житлово-

комунальні послуги Почесним громадянам міста Ужгород на 2022-

2024 роки.  
Доповідала: Келемец А.М. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за внесення змін до запропонованої Програми  «за» - 7, 

«проти» - 0, «утрим.» - 0, «не голосували» - 2 (Курах І.І., Погорєлов 

А.В. через конфлікт інтересів). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення доопрацювати та внести на розгляд чергового 

засідання виконкому. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про плату за навчання у комунальних 

мистецьких школах на 2021- 2022 навчальний рік.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 372 прийняти (додається). 

 



СЛУХАЛИ: Про виконання цільових Програм за І півріччя 2021 року.  
Доповідала: Василиндра О.М. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 373 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних 

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

інтересів і те, що в обговоренні зазначеного  питання порядку денного та голосуванні 

він участі не братиме.  
Доповідав: Бобик П.І. 

Виступив: Мелкумян А.С. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 8, «проти» - 0, «утрим.» - 0, 

«не голосував» - 1 (Андріїв Б.Є. через конфлікт інтересів). 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 374 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження примірної форми Договору про надання послуг з 

перевезення автомобільним транспортом в умовах надзвичайних 

ситуацій.  
Доповідав: Ленько А.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 375 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових програм у сфері освіти міста Ужгород за І 

півріччя 2021 року.  
Доповідав: Пуківська М.І. 

Виступив: Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 376 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання цільових Програм за перше півріччя 2021 року. 

 Доповідала: Турховська Г.І. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 377 прийняти (додається). 

 

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

виборчі дільниці».   
 Доповідала: Козак Н.Д. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 378 прийняти  (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень щодо складу комісій та  рад виконкому 

міської ради. 



 
Доповідала: Козак Н.Д. 

Голосували за прийняття рішення «за» - 8, «проти» - 0, 

утрим.» - 0, «не голосував» - 1 (Погорєлов А.В. через конфлікт 

інтересів). 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 379 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання паспортів відкритих літніх майданчиків (ФОП Гафаров 

У.Н…).  
Доповідав: Боршовський О.І. 

Виступив: Мелкумян А.С. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням до кожного пункту 

«терміном до кінця 2021 року» одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 380 прийняти (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про надання паспортів відкритих літніх майданчиків (ФОП Сохін 

О.А…). 

Доповідав: Боршовський О.І. 

Голосували за прийняття рішення з доповненням до кожного пункту 

«терміном до кінця 2021 року» одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 381 прийняти (додається). 

  

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на встановлення дитячого майданчика. 

Доповідала: Полтавцева Т.В.  
Виступили: Мелкумян А.С., Штефуца В.О., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 382 прийняти (додається). 

 

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

Виступили: Мелкумян А.С., Штефуца В.О., Пілюгін А.П., 

Ключевський І.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за повторне внесення питання на чергове засідання 

виконкому  та підготувку окремих проєктів рішень по кожному 

підприємцю одноголосно.   

ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається. 

 

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

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

Голосували за прийняття рішення з доповненнями одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення  № 383 прийняти (додається).  

 

  



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

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 384 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про укладення договорів найму.  
Доповідала: Папай М.Б. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 385 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та 

надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщеним особам. 

Доповідала: Папай М.Б.  
Голосували за прийняття рішення з доповненням до складу комісії 

представника ГО «Закарпаття-Донбас» одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 386 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про квартирний облік.  
Доповідала: Папай М.Б. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 387 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про переведення житлових приміщень у нежитлові.  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступив: Мелкумян А.С. 

Голосували за прийняття рішення: «за» - 1, «проти» - 0, «утрим.» - 8. 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про відмову у переведенні житлових приміщень у 

нежитлові» № 388 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому 11.12.2019 № 460 «Про 

встановлення мораторію».  
Доповідала: Полтавцева Т.В. 

Виступили: Штефуца В.О., Буланов Р.М., Костюченко В.В.,  

Мелкумян А.С., Боршовський О.І., Андріїв Б.Є. 

Голосували за необхідність доопрацювання проєкту рішення 

одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: Рішення не приймається. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання  дозволів на проведення  робіт з порушення цілісності 

об’єктів благоустрою.  
Доповідав: Лозан О.В. 

Виступили: Бабидорич В.І., Мелкумян А.С., Андріїв Б.Є. 

Голосували за прийняття рішення з такими поправками у проєкті: 



пп. 1.1., 1.2. з доповненням «за умови проведення робіт під проїжджою 

частиною дороги шляхом проколу та облаштування додаткових 

футлярів для кабельних ліній»; 

пп. 1.3., 1.10., 1.11., 1.14., 1.16. – відмова; 

пп. 1.7, 1.9, 1.15 – довивчення   одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання та відмову у видачі  дозволів на проведення  

робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою» № 389  прийняти 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про скасування містобудівних умов та обмежень на проєктування 

об’єкта будівництва по вул. Другетів, 126.  
Доповідав: Ленько А.Ю. 

Голосували за прийняття рішення  одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 390 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Інформація про хід виконання рішень виконкому з надання дозволів 

на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою.   
Інформував: Лозан О.В. 

 ВИРІШИЛИ: Інформацію Лозана О.В. 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 № 391 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про визначення способу участі у вихованні дитини. 
  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 392 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконкому.  
Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 393 прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів (відмову) 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 № 394 прийняти (додається). 



  

СЛУХАЛИ: Про надання статусу. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 395 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 № 396  прийняти (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про продовження перебування дитини в інтернатному закладі. 

Доповідала: Арокгаті М.Ю. 

Голосували за прийняття рішення одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 397 прийняти (додається). 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 
 


