
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  13 грудня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1369         

                                                               

 

Про створення постійної комісії 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, частини 2 статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяви депутатів 

міської ради  Пацкана Д.С., Білонки В.І, Варцаби С.В., Чурила М.М., Борисенка 

О.О., Якубика І.І.  та протокольне доручення 1-го пленарного засідання XXVIII 

сесії міської ради VII скликання 12.10.18 №01-04/16,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Створити постійну комісію з питань комунальної власності, ремонту 

житлового фонду, благоустрою міських шляхів та внутрішньо-квартальних 

територій з наступним персональним, кількісним складом та повноваженнями:  

Кількісний склад – 6.  

Персональний склад:  

Чурило Михайло Михайлович  - голова комісії; 

Пацкан Дмитро Сергійович – заступник голови комісії; 

Якубик Іван Іванович -  секретар комісії;  

Білонка Володимир Іванович – член комісії; 

Борисенко Олександр Олександрович – член комісії; 

Варцаба Сергій Васильович – член комісії. 

 

Повноваження постійної комісії:  

1. Попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних актів 

та місцевих програм, що стосуються ремонту житлового фонду, 

внутрішньо квартальних територій та мереж зовнішнього освітлення.  

2. Здійснює контроль та готує пропозиції щодо раціонального 



використання та розпорядження житловими та нежитловими 

приміщеннями, що належать до комунальної власності міста.  

3. Надає рекомендації та вносить пропозиції щодо передачі 

об’єктів комунальної власності у безкоштовне постійне чи тимчасове 

користування юридичним та фізичним особам. 

4. Розглядає та надає пропозиції з питань благоустрою міських 

шляхів. 

5. Заслуховує звіти керівників про діяльність комунальних 

підприємств міста, готує рекомендації і висновки щодо створення, 

реорганізації, ліквідації та діяльності комунальних підприємств. 

6. Періодично звітує перед міською радою про свою роботу.  

2. Визначити кількісний склад постійної комісії з питань благоустрою, 

житлово-комунального господарства та приватизації майна комунальної 

власності – 3 депутати.  

  3. Внести відповідні зміни до рішення І сесії міської ради VII скликання 

26.11.2015 року № 8 «Про утворення постійних комісій Ужгородської міської 

ради VII скликання та затвердження Положення про постійні комісії», рішення 

І сесії міської ради VII скликання 03.12.2015 року № 9 «Про персональний 

склад постійних комісій Ужгородської міської ради VІI скликання», IІ сесії 

міської ради VII скликання 21.04.2016 року № 205 «Про Регламент 

Ужгородської міської ради VII скликання"», XV сесії міської ради VII 

скликання 12.09.2017 року № 781 "Про зміни до рішень міської ради 26.11.2015 

№ 8 та 21.04.2016 р. № 205", XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 

року № 848 "Про зміни до рішень міської ради 26.11.15 № 8, 03.12.15 № 9 та 

21.04.16 № 205".  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Габор А.А.   

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ                             

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


