
              

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2018     Ужгород                   № 148 

 

 

Про зміни у складі комісії 

 

 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з кадровими змінами та необхідністю внесення змін до 

складу комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках та порядку їх 

надання учасникам  бойових дій в зоні проведення АТО та родинам загиблих, 

затвердженого рішенням виконкому 13.06.2017 № 183, виконком міської ради 

ВИРІШИВ : 

1. Затвердити комісію з питань визначення потреби у земельних ділянках 

та порядку їх надання учасникам  бойових дій в зоні проведення АТО у новому 

складі згідно з додатком.  

 2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 1 до рішення виконкому 

13.06.2017 № 183. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

Міський голова            Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконкому 

23.05.2018 № 148 

 

СКЛАД 

комісії з питань визначення потреби у земельних ділянках та порядку їх 

надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та родинам  

загиблих воїнів 

 

Фартушок Ігор Іванович - заступник міського голови, голова 

комісії 

Габор Андріана Антонівна - секретар ради, заступник голови 

комісії 

Феєр Яна Юріївна - головний спеціаліст відділу 

землекористування, секретар комісії 

Члени комісії: 

Боршовський Олег Ігорович - начальник управління містобудування 

та архітектури 

Волошин Денис Вікторович - начальник відділу військового обліку 

та бронювання Закарпатського 

обласного військового комісаріату           

(за згодою) 

Даниляк Павло Юрійович - заступник командира військової 

частини 3002 з тилу «У» НГУ                     

(за згодою) 

Кравець Максим Віталійович - начальник штабу, перший заступник 

начальника Ужгородського зонального 

відділу Військової служби 

правопорядку (за згодою) 

Ланецький Сергій Алімович - начальник відділення забезпечення 

Ужгородського об'єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою) 

Марчишак Микола Миколайович - голова правління громадської 

організації «Спілка учасників бойових 

дій «Об'єднані війною» (за згодою) 

Пекар Віталій Іванович - начальник управління правового 

забезпечення 

Поліщук Володимир Михайлович - заступник начальника штабу з 

мобілізаційної роботи в/ч А1778                 

(за згодою) 

Ференці Руслан Іванович - керівник ГО «Спілка інвалідів та 

учасників війни Закарпатської області» 

(за згодою) 

Чепкий Олександр Олексійович - начальник відділу землекористування 

 

Керуючий справами виконкому      О. Макара 


