
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

Про реформування друкованого  

засобу масової інформації «Ужгород» 

та редакції газети «Ужгород» 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною 3 статті 4 Закону України «Про 

реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації 

(пресу) в Україні», на підставі пропозиції трудового колективу редакції газети 

друкованого засобу масової інформації «Ужгород» та редакції газети 

«Ужгород» № 14 від 16 квітня 2018 року, стосовно способу реформування 

 

  міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Вийти Ужгородській міській раді зі складу засновників друкованого 

засобу масової інформації «Ужгород» (свідоцтво про державну реєстрацію 

серія 3т № 179 від 20 липня 1999 року) та редакції газети «Ужгород» (код 

ЄДРПОУ – 25439910)  шляхом перетворення членами її трудового колективу у 

товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Ужгород» зі 

збереженням цільового призначення та тематичної спрямованості друкованого 

засобу масової інформації. 

2. Надіслати рішення Державному комітету телебачення і радіомовлення 

України для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, 

Міністерству юстиції України та трудовому колективу редакції. 

3. Укласти угоду (договір) про зміну засновника та збереження назви, 

цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого 

засобу масової інформації з редакцією після її перетворення, відповідно до 

вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних 

друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства 

України у суб’єкт господарювання. 

4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції газети «Ужгород» 

покласти на в.о. головного редактора Мегелу Олексія Івановича та розпочати 

виконання функцій комісії після включення редакції газети до переліку 

друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають 

реформуванню на другому етапі. 



5. В.о головного редактора редакції газети «Ужгород» Мегелі Олексію 

Івановичу: 

5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової 

інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на другому етапі, 

провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з 

дотриманням вимог законодавства України. 

5.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити 

державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх 

перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством 

порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру 

відповідних записів. 

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два 

місяці з дня прийняття цього рішення. 

5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про 

перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному 

Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».  

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного 

реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на 

висвітлення діяльності Ужгородської міської ради та виконкому у 

новоствореному засобі масової інформації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, 

охорони здоров‘я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму (Камінська О.А.). 

7. Рішення набуває чинності з дня опублікування в газеті «Ужгород» та на 

офіційному сайті міської ради. 

 

 

Міський голова          Б. Андріїв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


