
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 23.05.2018     Ужгород                   № 146 

 

Про комісію  

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законом України "Про благоустрій населених пунктів", відповідно до 

Правил благоустрою міста Ужгород, затверджених 26.12.2006 № 136, зі 

змінами  22.07.2011 № 194, Порядку присвоєння, зміни та підтвердження 

поштових (юридичних) адрес об'єктам нерухомого майна в місті Ужгород, 

затвердженого рішенням  виконкому 21.03.2018 № 81, з метою повного та 

всебічного розгляду звернень юридичних та фізичних осіб з питань присвоєння 

(зміни) поштових адрес, для контролю за дотриманням забудовниками правил 

благоустрою на території міста та надходжень до місцевого бюджету, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити комісію з питань присвоєння (зміни) поштових адрес, для 

контролю за дотриманням забудовниками правил благоустрою на території 

міста та надходжень до місцевого бюджету у складі згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про комісію з питань присвоєння (зміни) 

поштових адрес, для контролю за дотриманням забудовниками правил 

благоустрою на території міста і надходжень до місцевого бюджету, що 

додається. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

31.08.2016 № 332. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

  

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 

 

 

 

                                                                                                 



                                                                                        Додаток  

                  до рішення виконкому                          
23.05.2018  № 146 

 

Склад 

комісії з питань присвоєння (зміни) поштових адрес, для контролю за 

дотриманням забудовниками правил благоустрою на території міста та 

надходжень до місцевого бюджету  

 

Фартушок Ігор Іванович                    - заступник міського голови, голова  

                                                   комісії 

 

Боршовський Олег Ігорович             - начальник управління містобудування 

                                                                та архітектури, заступник голови комісії 

 

Заріцька Віра Степанівна                  - головний спеціаліст відділу дизайну 

                                                               міського середовища управління 

                                                               містобудування та архітектури, секретар 

                                                               комісії 

 

Члени комісії: 

 

Бабидорич Володимир Іванович      - директор департаменту міського  

                                                               господарства 

 

Геворкян Даніелла Сергіївна           – директор комунального підприємства 

                                                               "Архітектурно-планувальне бюро" 

 

Івегеш Михайло Михайлович         – начальник служби містобудівного 

                                                               кадастру управління містобудування  

                                                               та архітектури 

 

Зотова Олександра Сергіївна         -  начальник управління державного  

                                                              архітектурно-будівельного контролю 

 

Пайда Оксана Володимирівна        – начальник відділу благоустрою  

                                                               департаменту міського господарства 

 

Пекар Віталій Іванович                    - начальник управління правового  

                                                               забезпечення 

 

Станко Юрій Юрійович                   - начальник відділу муніципальної 

                                                              інспекції з благоустрою  

 

Керуючий справами виконкому                                                      О. Макара 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                 Рішення виконкому                               
           23.05.2018 № 146 

 
  

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань присвоєння (зміни) поштових адрес,  

для контролю за дотриманням забудовниками правил благоустрою  

на території міста і надходжень до місцевого бюджету 

 

1. Загальні положення 

 

  1.1. Комісія з питань присвоєння (зміни) поштових адрес, для контролю 

за дотриманням забудовниками правил благоустрою на території міста і 

надходжень до місцевого бюджету (надалі – Комісія) є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом при Ужгородській міській раді. 

 1.2. У своїй діяльності Комісія керується законами України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", Правилами 

благоустрою міста Ужгород, Порядком присвоєння, зміни та підтвердження 

поштових (юридичних) адрес об'єктам нерухомого майна в місті Ужгород. 

 

2. Основні завдання 

 

 2.1. Розгляд заяв та поданих до них документів щодо присвоєння (зміни) 

поштових (юридичних) адрес об'єктам нерухомого майна в місті Ужгород. 

2.2. Контроль за дотриманням забудовниками правил благоустрою на 

території міста: перевірка наявності у забудовників укладеного договору на 

вивіз ТПВ з відповідними обслуговуючими організаціями, наявності 

виконавчого знімання М 1:500, благоустрій прибудинкової території і 

надходжень до місцевого бюджету (сплата пайового внеску в інфраструктуру 

міста). 

 

3. Діяльність комісії 

 

  3.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

  3.2. До складу Комісії входять посадові особи виконавчих органів міської 

ради. Склад комісії затверджується рішенням виконкому міської ради. 

3.3. Комісія проводить засідання в адміністративному будинку міської 

ради в міру надходження звернень. 

3.4. Участь членів у роботі Комісії є обов’язковою. У разі відсутності з 

поважних причин будь-кого з членів Комісії від виконавчих органів міської 

ради, участь у засіданні бере уповноважений представник. Уповноваженим 

представником може бути працівник з профільного підрозділу, окрім інших 

діючих членів Комісії. 



3.5. Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому 2/3 

членів Комісії (або їх представників). 

3.6. На засіданні Комісії розглядаються звернення щодо присвоєння 

поштової адреси, зміни поштової адреси. 

3.7. Секретар Комісії переглядає звернення та наявність документів 

відповідно до переліку, формує порядок денний засідання Комісії, веде 

протокол. 

3.8. Напередодні засідання секретар надає або надсилає на електронні 

адреси членам Комісії перелік питань та готує порядок денний на чергове 

засідання. 

3.9. На засіданні члени Комісії вивчають звернення, подані пакети 

документів до них та приймають рішення виключно шляхом голосування. 

3.10. На засідання Комісії може бути запрошений заявник або 

уповноважена ним особа. 

3.11. Рішення приймається більшістю голосів від загального складу 

Комісії. 

3.12. У разі незгоди члена Комісії з прийнятим рішенням його зауваження 

відображається у протоколі. 

3.13. Комісія повторно розглядає відхилені пропозиції щодо присвоєння 

поштової адреси, зміни поштової адреси лише після усунення зауважень, що 

стали підставою для відмови у прийнятті відповідного рішення.  

3.14. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується 

головою/заступником та секретарем Комісії. 

3.15. За необхідності члени комісії проводять обстеження об'єкта, на який 

присвоюється або змінюється поштова адреса, з виїздом на місце. Про 

результати обстеження доповідають на наступному засіданні та приймають 

відповідне рішення.  

3.16. Рішення Комісії є підставою для підготовки управлінням 

містобудування та архітектури проекту рішення виконкому про присвоєння 

поштової адреси, зміни поштової адреси.  

  

  

_________________________________________________________________ 

 


