
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XIV  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 липня 2017 року           м. Ужгород    № 717 

 

Про зміни до Програми підтримки та партнерства  

між Ужгородською міською радою  

та суб’єктами малого і середнього  

бізнесу на 2017-2018 роки  

 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення XI сесії міської ради 

VII скликання від 28.02.2017 № 608 "Про Програму підтримки та партнерства 

між Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу 

на 2017-2018 роки", у зв’язку із кадровими змінами,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до рішення XI сесії міської ради VII скликання від 

28.02.2017 № 608 "Про Програму підтримки та партнерства між Ужгородською 

міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2018 роки", а 

саме : 

 1.1. У додатку 1 до Програми в розділі ІІІ "Порядок проведення 

конкурсного відбору" абзац 2 пункту 2 викласти в такій редакції: 

 "Головою конкурсної комісії є заступник міського голови відповідно до 

розподілу функціональних повноважень." 

 1.2. Додаток 3 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатком. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову 

Андріїва Б.Є. 

 

 

Міський голова                                 Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 

        до рішення XIV сесії міської 

        ради VII скликання  

        від 13.07.2017 № 717  
             

СКЛАД 

конкурсної комісії з надання часткової або повної компенсації відсоткових 

ставок по кредиту чи позикою, отриманим через фінансову установу 

суб'єктами малого і середнього підприємництва 

   
Фартушок Ігор Іванович заступник міського голови, голова 

конкурсної комісії  

Травіна Ольга Валеріївна      начальник управління економіки та                                   

стратегічного планування,  заступник 

голови конкурсної комісії            

Махобей Володимир Олегович       головний спеціаліст відділу 

підприємництва, секретар конкурсної 

комісії 

Члени конкурсної комісії: 

Біксей Андрій Борисович начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Гомонай Василь Васильович голова комісії  з питань соціально-

економічного розвитку, 

бюджету,фінансів та оподаткування, 

депутат міської ради (за згодою) 

Горохова Олена Карлівна начальник відділу реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців 

Зінич Алла Борисівна начальник відділу правової експертизи 

документів 

Кіндрат Олексій Олексійович голова правління регіонального 

відділення  УСПП в Закарпатській 

області (за згодою) 

Ковтан Жанна Емерихівна заступник начальника відділу податків і 

зборів з фізичних осіб відділення у м. 

Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській 

області (за згодою) 

Лелекач Наталія Орестівна начальник відділу підприємництва 

Сюсько Микола Миколайович голова комісія з питань законності, 

регламенту та депутатської етики, 

депутат міської ради (за згодою) 

Зубар Маріанна Олександрівна головний бухгалтер управління 

економіки та стратегічного планування 

Представник банку позичальника (за згодою) 

 

 

Секретар ради         А. Сушко 


