
,         П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про зміни до рішення виконкому  

27.01.2021 № 44 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», у зв’язку з кадровими змінами виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконкому 27.01.2021 № 44 «Про склад комісій, 

рад, комітетів виконкому міської ради», а саме: 

 
1.1. Вивести зі складу комісії з підготовки проєктів нормативно-правових 

актів міської ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках і 
зборах, що зараховуються до бюджету міста (додаток 10) Товарницьку М.Я., 
Пекаря В.І. ;   

- увести до складу комісії: 
Ленька Артема Юрійовича, начальника управління правового 

забезпечення; 
Луцюк Ірину Богданівну, провідного спеціаліста відділу в 

Ужгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській 
області (за згодою); 

 
          1.2. Вивести зі складу громадської комісії з розгляду житлових питань 

(додаток 17)  Захарця В.Г., Пекаря В.І.;  

  -  увести до складу комісії: 

Глушеню Магдалину Василівну, заступника голови облпрофради та 

затвердити заступником голови комісії (за згодою); 
Ленька Артема Юрійовича, начальника управління правового 

забезпечення; 
 

           1.3. Вивести зі складу комісії з питань найменування (перейменування) 

вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території 

м. Ужгород (додаток 27) Пекаря В.І.;  



           -  увести до складу комісії Ленька Артема Юрійовича, начальника 

управління правового забезпечення; 
 

          1.4. Вивести зі складу тендерного комітету виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради (додаток 30) Пекаря В.І.;    

-   увести  до складу комітету Ленька Артема Юрійовича, начальника 

управління правового забезпечення; 

    

           1.5. Вивести зі складу міжвідомчої координаційно-методичної ради з 

правової освіти населення міста (додаток 39) Пекаря В.І.; 

- увести до складу ради: 

Ленька Артема Юрійовича, начальника управління правового 

забезпечення; 

Фленька Івана Івановича, директора Ужгородського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

1.6. У складі конкурсної комісії (додаток 43) посаду Пекаря Віталія 

Івановича читати: «заступник начальника управління правового забезпечення». 

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 
 

 

Міський голова           Богдан  АНДРІЇВ 

 

 


