
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
14.05.2019 Ужгород                                       № 216

   

   

Про відповідальних осіб 

з питань доступу до публічної інформації 

 

 

 

          Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

рішенням виконкому  Ужгородської міської ради від 22.03.2017 № 90 «Про 

Порядок забезпечення доступу до публічної інформації», з метою забезпечення 

права доступу до публічної інформації: 

 

1. Призначити відповідальними  з питань доступу до публічної 

інформації, розпорядником якої є Ужгородська міська рада  та її виконавчі 

органи: 

- Зінич Аллу Борисівну, заступника начальника управління правового 

забезпечення, начальника відділу правової експертизи документів – у частині 

публічної інформації, що стосується компетенції апарату ради та виконкому; 

- Гомзу Діану Володимирівну, головного спеціаліста юридичного відділу 

департаменту міського господарства – у частині публічної інформації, що 

стосується компетенції  департаменту міського господарства; 

- Трускавецьку Діану Ігорівну, начальника юридичного відділу 

департаменту праці та соціального захисту населення –  у частині публічної 

інформації, що стосується компетенції департаменту праці та соціального 

захисту населення; 

- Фомічова Єгора Ігоровича, головного спеціаліста зведеного бюджету, 

міжбюджетних відносин та місцевих запозичень департаменту фінансів та 

бюджетної політики – у частині публічної інформації, що стосується 

компетенції департаменту фінансів та бюджетної політики; 

- Садовнікову Вероніку Олександрівну, головного спеціаліста відділу 

регулювання забудови управління містобудування та архітектури  –  у частині 

публічної інформації, що стосується компетенції управління  містобудування та 

архітектури; 



- Гайовича Сергія Васильовича, головного спеціаліста-юрисконсульта 

управління освіти –  в частині публічної інформації, що стосується компетенції 

управління освіти; 

- Петрецького Віктора Васильовича, головного спеціаліста з питань 

охорони культурної спадщини відділу культури управління у справах культури,  

молоді та спорту – в частині публічної інформації, що стосується компетенції 

управління у справах культури,  молоді та спорту; 

- Мірошнікова Дмитра Дмитровича, заступника начальника управління 

міжнародного співробітництва та інновацій, начальника відділу грантової 

роботи та інновацій – в частині публічної інформації, що стосується 

компетенції управління міжнародного співробітництва та інновацій; 

- Медвідь Стефанію Миколаївну, начальника відділу тарифної політики та 

енергозбереження управління економічного розвитку міста – в частині 

публічної інформації, що стосується компетенції управління економічного 

розвитку міста; 

- Губаль Марину Василівну, головного спеціаліста відділу контролю за 

паркуванням управління   муніципальної  варти – в частині публічної 

інформації, що стосується компетенції управління   муніципальної  варти; 

- Кирлик Іванну Карлівну, начальника фінансово-економічного відділу 

управління охорони здоров’я – в частині публічної інформації, що стосується 

компетенції управління охорони здоров’я; 

- Савку Михайла Васильовича, заступника начальника управління 

капітального будівництва, головного інженера – в частині публічної інформації, 

що стосується компетенції управління капітального будівництва; 

- Шатрова Віктора Владиславовича, головного спеціаліста служби у 

справах дітей – в частині публічної інформації, що стосується компетенції 

служби у справах дітей; 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

  

Міський голова                                                                                  Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 


