
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

14.06.2017     Ужгород     № 225 

 

 

Про підготовку 

до Дня міста 

 

 

  Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, частини 8 статті 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підготовки до 

відзначення 22-24 вересня 2017 року Дня міста Ужгород:  

  

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення Дня міста 

згідно з додатком.  

2. Оргкомітету до 01 серпня 2017 року розробити і затвердити робочий 

план та відповідні заходи. 

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) 

профінансувати видатки на організацію та проведення заходів у межах коштів, 

передбачених бюджетом. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

        

 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

14.06.2017 № 225 

 

 

Оргкомітет 

з підготовки та проведення Дня міста  

 

Андріїв Богдан Євстафійович – міський голова, голова оргкомітету 

   

Заступники голови оргкомітету: 

Білак Олександр Павлович – заступник міського голови 

Сушко Андріана Антонівна – секретар ради 

Фартушок Ігор Іванович – заступник міського голови 

Макара Олена Михайлівна – керуючий справами виконкому 

 

Романюк Сергій Валерійович 

 

– 

 

заступник начальника відділу 

документального та організаційного 

забезпечення, секретар оргкомітету 

Члени оргкомітету: 

Бабидорич Володимир Іванович – директор департаменту міського 

господарства 

Бабунич Оксана Юріївна – начальник управління освіти 

Бобик Петро Іванович 

 

Боршовський Олег Ігорович 

– 

 

– 

начальник відділу транспорту, 

державних закупівель та зв’язку 

начальник управління містобудування 

та архітектури, головний архітектор 

Василиндра Ольга Михайлівна – начальник управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді 

Варга Василь Васильович – начальник 1-го державного пожежно-

рятувального загону УДСНС України 

в Закарпатській області (за згодою) 

Воловар Марія Василівна – начальник служби персоналу та 

спецроботи 

Гах Леся Мирославівна – директор департаменту фінансів та 

бюджетної політики 

Гомонай Василь Васильович – депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування (за згодою) 

Свирид Дмитро Володимирович  _ 

 

директор КП «Парк культури та 

відпочинку «Боздоський» 

 



Камінська Олена Анатоліївна – депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань освіти, культури, 

охорони здоров’я, спорту та 

соціального захисту населення, 

міжнародних, міжконфесійних 

відносин та туризму (за згодою) 

Козак Наталія Дмитрівна _ начальник відділу документального та 

організаційного забезпечення 

Кохан  Алла Іванівна – начальник прес-служби 

Кордонець Володимир 

Володимирович 

– директор ПП «Промтехобладнання» 

(за згодою) 

Марценишин Юрій Ігорович – начальник управління патрульної 

поліції у містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції  (за 

згодою) 

Мудра Олександр Іванович – начальник господарсько-

експлуатаційного відділу 

Просяник Сергій Борисович – начальник відділу 

муніципальної  інспекції з 

благоустрою 

Пшеничний Олександр 

Григорович 

_ директор Ужгородської міської філії 

ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр міністерства 

охорони здоров’я України» (за 

згодою) 

Решетар Василь Васильович – начальник відділу охорони здоров’я 

Рудов Оксана Миколаївна – начальник загального відділу 

Тарахонич Вікторія Юріївна – начальник відділу міжнародних 

ґрантових програм та інновацій  

Травіна Ольга Валеріївна – начальник управління економіки та 

стратегічного планування 

Урста Микола Валерійович 

 

– 

 

начальник відділу програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

Шевчук Олеся Олександрівна – начальник відділу по роботі з 

депутатами та постійними комісіями 

   

 

 

Заступник міського голови         О. Білак 
 

 


