
ПЛАН 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Дата проведення: 13.06.2017 

Час проведення: 10:00 

Місце проведення мала зала 

Запрошені: 

керівник Ужгородської місцевої прокуратури 
Кириленко Дмитро Павлович 

  

заступник міського голови Білак Олександр Павлович 

заступник міського голови Фартушок Ігор Іванович 

    

    

    

              

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Робочі питання: 

 

• Про зняття з балансу та обслуговування будинків. 

• Про затвердження переліку актів списання багатоквартирних житлових 

будинків із комунального балансу міста. 

• Про переоформлення, відмову в переоформленні та надання дозволу на 

розміщення гаражів. 

• Про переведення житлових приміщень у нежитлові. 

• Про розміщення мотузкових атракціонів. 

• Про зовнішню рекламу. 

• Про зовнішню рекламу. 

• Про заборону розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

• Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 та заходи з підготовки до 

опалювального сезону 2017-2018 

• Про приватизацію державного житлового фонду. 

• Про видачу службового ордера, укладання договорів найму, прийняття на 

квартирний обліку. 

 

 

             Доповідач: Бабидорич Володимир Іванович — 

директор департаменту 

міського   господарства. 

 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/pro_znyatya_z_balansu_ta_obslugovuvanya_budynkiv_cherven_02.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Akty-spys-RISHENNYA-14.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Akty-spys-RISHENNYA-14.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/KOVIYA-Pro-Rozmishh.-25.05.2017_01.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/KOVIYA-Pro-Rozmishh.-25.05.2017_01.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-perevedennya_07.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Pro-Motuzkovyj-park_Bozdosh_26.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-zovnishnyu-reklamu-30.05.17_02.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zovnishnya-reklama_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-zaboronu-rozmishhennya-zovnishnoyi-reklamy_02.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-pidsumky-opalyuvalnogo-sezonu-2016-2017_02.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-pidsumky-opalyuvalnogo-sezonu-2016-2017_02.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pryvatyzatsiya_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Sluzhbovyj-order_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Sluzhbovyj-order_09.06.2017.pdf


 

• Про надання паспортів відкритих літніх майданчиків. 

• Про поштові адреси. 

 

 

Доповідач: Боршовський Олег Ігорович — 

начальник управління містобудування  та архітектури. 

 

• Про надання дозволів на посвідчення правочинів про відчуження та 

набуття майна, надання статусу, звільнення від повноважень опікуна, 

надання повної цивільної дієздатності, встановлення опіки та призначення 

опікуна, припинення опіки, піклування, продовження терміну перебування 

дитини в закладі, відмову у наданні дозволу на реалізацію майна. 

 

 

Доповідач: Арокгаті Марія Юріївна –– 

начальник служби у справах дітей. 

 

• Про зміни у складі комісій та комітету виконкому міської ради. 

 

 

Доповідач: Романюк Сергій Валерійович –– 

заступник  начальника  відділу документального та організаційного 

забезпечення. 

 

• Про Положення про визначення потреби  у земельних ділянках та порядку 

їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та родинам 

загиблих воїнів. 

 

Доповідач: Пекар Віталій Іванович –– 

заступник  начальника  управління правового забезпечення. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                   О. Макара 

 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-litni-majdanchyky_07.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Poshtovi_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pravochyny_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pravochyny_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pravochyny_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pravochyny_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pravochyny_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-komisij_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Polozhennya-dilyanky-dlya-ATOvtsiv_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Polozhennya-dilyanky-dlya-ATOvtsiv_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Polozhennya-dilyanky-dlya-ATOvtsiv_09.06.2017.pdf

