
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

 

Про стан підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо- 

зимовий період 2018-2019 років 

 

           Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію про стан підготовки 

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та 

виконання заходів, передбачених рішенням виконкому  11.07.2018  № 192 , 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

             1. Інформацію про стан підготовки міського господарства до роботи в   

осінньо-зимовий період 2018- 2019 років узяти до відома. 

             2. Утворити комісії для перевірки готовності міського господарства до  

роботи в зимових умовах (додатки 1, 2, 3, 4). 

          3. Зобов’язати керівників житлово-комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури та охорони здоров’я до початку опалювального сезону 

завершити виконання робіт, передбачених рішенням виконкому  11.07.2018  

 № 192  «Про підсумки опалювального сезону 2017-2018 та заходи з підготовки 

до опалювального сезону 2018-2019». 

           4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до  функціональних повноважень. 

 

 

  

 Міський голова                                                                                  Б. АНДРІЇВ 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Додаток 1 

                                                                                              до рішення виконкому 

                                                                                              _____________№____ 

 

                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності житлово-комунального господарства 

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

 

 

Гомонай Василь Васильович               -     заступник міського голови, голова  

                                                                      комісії 

 

                                                      Члени комісії: 

             

Афанасьєв Максим Юрійович - директор ТОВ «Наш Добробут» 

Бабидорич Володимир Іванович -      директор департаменту міського  

господарства 

Білонка Володимир Іванович -  депутат Ужгородської міської ради  

 (за згодою) 

Гапак Юрій Юрійович -  директор ТОВ «КП «ЖРЕР-8» 

Довбак Іван Михайлович - директор КП «КШЕП» 

Карташов Станіслав 

Олександрович  

- директор КП «Водоканал   

м.Ужгород» 

Ковальський Анатолій                           

Володимирович 

- 

 

директор ПП «УжБудСервіс» 

 

Куберка Марина Юріївна  - 

 

 

 

 

начальник відділу експлуатації  

житлового фонду та інженерних 

мереж управління житлово-

комунального господарства   

департаменту міського господарства 

Ленчак В'ячеслав Яношович - директор ТОВ «Управління житлом» 

Малеш Валентин Іванович - директор ТОВ «Хаус Менеджмент 

Групп» 

Тереняк Богдан Іванович - директор ТОВ «Житло-Сервіс» 

Турянчик Олександра 

Олександрівна 

- начальник управління житлово-

комунального господарства 

департаменту міського господарства 

 

 

Заступник міського голови                                                                     О. БІЛАК         

  

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 2 

                                                     до рішення виконкому 

                                              _____________№____ 

 

                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності закладів освіти 

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

 

Габор Андріана Антонівна             -      секретар ради, голова комісії 

 

                                                       Члени комісії: 

 

Пуківська Марина Іванівна -    начальник управління освіти 

 

Звездьонкін Ігор Анатолійович - 

 

  провідний інженер управління  

  освіти 

Камінська Олена Анатоліївна -   депутат Ужгородської міської ради  

  (за згодою)  

Ковтик Ольга Іванівна -   завідувач ДНЗ № 26 

Свищо Юрій Юрійович -   заступник директора з  адміністративно- 

  господарської роботи УСЗОШ І- ІІІ ст.  

 № 4 

 Юрко Адам Адамович  - 

 

  начальник управління  

  капітального будівництва 

 
 

 

Заступник міського голови                                                                 О. БІЛАК           

 

  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                 

 

 



                                                                                                   Додаток 3 

                                                           до рішення виконкому 

                                               _____________№____ 

 

                                                             Склад 

комісії для перевірки готовності закладів охорони здоров'я 

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

 

 

Білак Олександр Павлович             -    заступник міського голови, 

                                                                 голова комісії 

 

                                                       Члени комісії: 

 

Камінська Олена Анатоліївна - 

 

  депутат Ужгородської міської     

  ради (за згодою) 

Корнєєвець Павло Павлович -   інженер Ужгородського центру  

  первинної медико-санітарної допомоги 

Куштинець Іван Васильович -   відповідальний за газове господарство   

  центру первинної медико-санітарної   

  допомоги 

Матвеєва Тетяна Миколаївна        - 

 

 

заступник головного лікаря з    

економічних питань міської               

дитячої клінічної лікарні 

Решетар Василь Васильович - 

 

начальник відділу охорони  

здоров′я 

 

  

 

 

Заступник міського голови                                                               О. БІЛАК         

 

  

 

  

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                               



                                                                                                   Додаток 4 

                                                до рішення виконкому 

                                                                                                   ___________№______ 

 

                                                              

                                                          Склад 

комісії для перевірки готовності закладів культури 

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

 

Білак Олександр Павлович               -    заступник міського голови, 

                                                                  голова комісії 

 

                                                     Члени комісії: 

 

 Громова Наталія Борисівна - директор Ужгородської дитячої  

     школи мистецтв 

 Камінська Олена Анатоліївна    -    депутат Ужгородської міської          

           ради (за згодою) 

 Ленарт Людмила Михайлівна  -    директор міської централізованої   

      бібліотечної системи міста 

 Охрим Олена Юріївна - директор Ужгородської дитячої  

     музичної школи № 1 ім.        

      П.І.Чайковського 

 Чегіль Марʼяна Михайлівна - начальник відділу культури 

управління у справах культури, 

спорту, сімʼї та молоді 

 

 

 

 

 Заступник міського голови                                                            О. БІЛАК                                       

 

  

 

 

 

 

 


