
ПЛАН 
 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
 

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

Дата проведення:  15.08.2012 року 
Час проведення:            14.00  
Запрошені: прокурор міста Ужгород  
заступник міського голови 
заступник міського голови 
радник міського голови 
директор департаменту міського 
господарства  
головний редактор газети "Ужгород" 
головний державний санітарний лікар 
м.Ужгорода 
начальник відділу землекористування    

 

Штефанюк Іван Матвійович  
          Беляков Юрій Володимирович 
            Семаль Віталій Юрійович 

Немеш Володимир Іванович 
Касперов Олексій Петрович 

           
          Андрусяк Андрій  Васильович 
            Шуберт Сергій Тимофійович 
           
           Марухнич Тетяна Борисівна 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Планові питання: 
 
1. Про стан усунення порушень, виявлених перевірками державної 
фінансової інспекції та результати  контрольно-ревізійної роботи щодо 
використання коштів бюджету міста за 2011 рік та І півріччя 2012 року. 
                            Доповідач:   Король Світлана Ігнатівна  - заступник міського 
                                                  голови, начальник фінансового управління. 
                               
2. Звіт про роботу міських підприємств промисловості та зв’язку. 
                              Доповідач: Драшкоці Григорій  Адальбертович — головний 
                                                  спеціаліст відділу транспорту державних 
                                                  закупівель, промисловості та зв’язку. 

 
Робочі питання: 
 
 
3. Про реєстрацію права власності на новозбудовані об’єкти нерухомого 
майна. 
4. Про надання погодження на внутрішнє перепланування і 
переобладнання житлових приміщень (квартир). 
5. Про поштову та тимчасові адреси. 
                           Доповідач: Шеба  Олесандр Васильович – начальник управління 
                                                      архітектури та містобудування. 
   



6. Про видачу підтверджень торговельної діяльності на тимчасові об’єкти 
торгівлі та сфери послуг з погодженням режиму роботи. 
 
7. Про погодження цілодобового режиму роботи. 

                       Доповідач: Катинська Людмила Іванівна — заступник  
                                                              начальника управління  економіки та 
                                                     підприємництва. 
 
8. Про оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна. 
9. Про скарги на постанови адміністративної комісії. 
                                  Доповідач:  Куценко Ігор Миколайович  –  начальник 
                                                                юридичного відділу. 
 
10. Про затвердження акта приймання-передачі гуртожитку. 
11. Про переведення житлових приміщень у нежитлові. 
12. Про передачу кладовища по вул. Перемоги на утримання Мукачівської 
греко-католицької єпархії. 
13. Про затвердження порядку видалення, висадження  зелених насаджень 
та розрахунку відповідної вартості всіх видів зелених насаджень на 
території міста. 
                                 Доповідач:  Касперов Олексій Петрович — директор   
                                                       департаменту міського господарства. 
   
14. Про надання дозволів на  посвідчення правочинів про відчуження  та 
набуття майна. 
                               Доповідач:  Синишин Владислав  Анатолійович  — заступник 
                                                             начальника служби у справах дітей. 
                                                       
15. Про надання дозволів на проведення земляних робіт. 
16. Про демонтаж павільйону. 
                              Доповідач:  Лозан Олександр  Васильович — головний 
                                                   спеціаліст відділу муніципальної поліції та 
                                                   правопорядку.   
                                              
17. Про Положення про преміювання  та виплату надбавки. 
                              Доповідач: Турховська Ганна Іванівна — начальник відділу 
                                                  бухгалтерського обліку міської ради. 
 
18. Про зміни у складі комісії. 
                              Доповідач: Драшкоці Григорій  Адальбертович — головний 
                                                  спеціаліст відділу транспорту державних 
                                                  закупівель, промисловості та зв’язку. 

 
19. Про відкриття додаткових груп продовженого дня. 
                                Доповідач: Комарницький Мар’ян Нестерович — начальник 

                                                   управління освіти. 



 
20. Про внесення змін до рішення. 
                                Доповідач:Кравчук Володимир Володимирович — 
                                                   начальник відділу внутрішньої політики та 

                                                   організаційної роботи. 
 

Робочі питання в порядку контролю: 
 
21. Інформація про хід виконання рішення виконкому ”Про розробку 
проекту водно-розважального комплексу” від 29.08.2011 року № 311. 
 
                              Доповідач:  Касперов Олексій Петрович — директор   
                                                   департаменту міського господарства. 
 
 
 
   
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                        Д. Геворкян                     


	ПЛАН

