
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
02.05.2019 Ужгород                                       № 204

    

 

Про громадську приймальню  

з надання безоплатної первинної  

правової допомоги 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділу ІІ Закону України «Про безоплатну правову допомогу»: 
 

1. Затвердити новий склад громадської приймальні з надання первинної 

правової допомоги (додаток 1). 

2. Затвердити графік роботи громадської приймальні з надання безоплатної 

первинної правової допомоги (додаток 2). 

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

18.10.2017 № 436. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Фартушка І.І. 

 

 
Міський голова              Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Додаток 1 

       до розпорядження міського голови  

    02.05.2019 № 204 

 

 

Склад громадської приймальні з надання 

первинної правової допомоги  
 

Пекар Віталій Іванович - начальник управління правового 

забезпечення 

Зінич Алла Борисівна  - заступник начальника управління 

правового забезпечення, 

начальник відділу правової 

експертизи документів 

Баняс Василь Юрійович - начальник юридичного відділу 

департаменту міського 

господарства   

Беляков Артем Ігорович  - головний спеціаліст відділу 

позовної та претензійної роботи 

управління правового 

забезпечення 

Гомза Діана Володимирівна  - головний спеціаліст юридичного 

відділу департаменту міського 

господарства  

Зеленяк Світлана Сергіївна  - головний спеціаліст відділу 

позовної та претензійної роботи 

управління правового 

забезпечення 

Турецька Яна Павлівна  - головний спеціаліст відділу 

правової експертизи документів 

управління правового 

забезпечення 

Федьо Тетяна Михайлівна  - головний спеціаліст відділу 

позовної та претензійної роботи 

управління правового 

забезпечення 

 

 

Керуючий справами виконкому          О. МАКАРА  

 

 

 

 

 

 

 

 



             Додаток 2 

       до розпорядження міського голови  

    02.05.2019 № 204 

 

Графік роботи 

громадської приймальні  з надання безоплатної 

первинної правової допомоги  

 

 ПІБ  Посада  Адреса та 

місце прийому  

Години 

прийому  

 

Пекар 

Віталій Іванович 

Начальник управління 

правового 

забезпечення 

м.Ужгород, 

пл. Поштова, 3 

каб.105 

Четверг 

13.00 – 17.30   

Зінич  

Алла Борисівна 

Заступник начальника 

управління правового 

забезпечення, 

начальник відділу 

правової експертизи 

документів  

м.Ужгород, 

пл. Поштова, 3 

каб.105 

 

Вівторок 

13.00 – 17.30 

Баняс  

Василь Юрійович 

Начальник 

юридичного відділу 

департаменту міського 

господарства   

м.Ужгород, 

пл. Поштова, 3 

каб.105 

 

Четверг 

08.30 – 12.30 

Беляков  

Артем Ігорович 

Головний спеціаліст 

відділу позовної та 

претензійної роботи  

м.Ужгород, 

пл. Поштова, 3 

каб.105 

Понеділок 

13.00 – 17.30 

Гомза  

Діана Володимирівна 

Головний спеціаліст 

юридичного відділу 

департаменту міського 

господарства 

м.Ужгород, 

пл. Поштова, 3 

каб.105 

 

Середа 

13.00 – 17.30 

Зеленяк 

Світлана Сергіївна 

Головний спеціаліст 

відділу позовної та 

претензійної роботи  

м.Ужгород, 

пл. Поштова, 3 

каб.105 

Понеділок  

08.30 – 12.30 

Турецька  

Яна Павлівна  

Головний спеціаліст  

відділу правової 

експертизи документів 

м.Ужгород, 

пл. Поштова, 3 

каб.105 

Вівторок 

08.30 – 12.30 

Федьо  

Тетяна Михайлівна   

Головний спеціаліст 

відділу позовної та 

претензійної роботи 

м.Ужгород, 

пл. Поштова, 3 

каб.105 

 

Середа  

08.30 -12.30 

 

 

Керуючий справами виконкому          О. МАКАРА 


