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___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про зміни до рішень виконкому  

27.01.2021 № 44, 25.02.2019 № 60 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні» виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Довключити до складу комісій, затверджених рішенням виконкому 

27.01.2021 № 44 «Про склад комісій, рад, комітетів виконкому міської ради», а 

саме: 

- комісії з визначення та відшкодування збитків за користування 

земельними ділянками комунальної власності без належного оформлення 

правовстановлюючих документів  (додаток 16): 

Костюченка Володимира Вікторовича, члена виконавчого комітету; 

 

- комісії з демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм 

та тимчасових споруд (додаток 21): 

Качура Віктора Миколайовича, депутата міської ради; 

 

- комісії з розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів сфери 

обслуговування усіх форм власності на території міста (додаток 23): 

Качура Віктора Миколайовича, депутата міської ради; 

 

- комісії з організації дрібнороздрібної торгівлі (додаток 24): 

Качура Віктора Миколайовича, депутата міської ради; 

 

- координаційної ради з питань розвитку підприємництва (додаток 25); 

Костюченка Володимира Вікторовича, члена виконавчого комітету; 

 



- комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності біля закладів ресторанного господарства у м. 

Ужгород (додаток 26): 

Качура Віктора Миколайовича, депутата міської ради; 

 

- комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, 

проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території м. Ужгород  

(додаток 27): 

Качура Віктора Миколайовича, депутата міської ради; 

 

- комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту 

(додаток 29): 

Костюченка Володимира Вікторовича, члена виконавчого комітету, 

Качура Віктора Миколайовича, депутата міської ради; 

 

 - консультативно-дорадчої комісії щодо використання субвенції з 

державного бюджету  (додаток 46): 

   Костюченка Володимира Вікторовича, члена виконавчого комітету. 

 

 2. У складі місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (додаток 36) посаду начальник відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю замінити на «начальник управління 

державного архітектурно-будівельного контролю». 

 

 3. Внести зміни до  Положення про міську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого рішенням 

виконкому 25.02.2019 № 60, а саме: 

- у тексті положення слова «міська комісія» в усіх відмінках замінити 

відповідно словами «місцева комісія»; 

-  пункт 8 викласти в новій редакції: 

 «Робочим органом місцевої комісії (секретаріатом), що забезпечує 

підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням 

рішень, є відділ цивільного захисту населення міської ради». 

  
          4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 
 

 

Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 

 

 


