
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.01.2021     Ужгород                  № 44 
 
 
Про склад комісій, рад, комітетів  
виконкому міської ради  
 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісій, рад, комітетів виконкому міської ради: 
координаційної   комісії   з   питань    соціального     захисту     населення  

(додаток 1); 
комісії для розгляду питань щодо призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання населенню пільг та житлових 
субсидій  (додаток 2); 

комісії з питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни 
(додаток 3); 

опікунської ради з питань опіки та піклування над недієздатними 
та обмежено дієздатними особами  (додаток 4); 

комісії з розгляду заяв про виплату грошової компенсації  за належні для 
отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців 

(додаток 5); 
комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури (додаток 6); 

комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та 
погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних 
виплат (додаток 7); 

міської комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам (додаток 8); 

міської координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству  
та протидії торгівлі людьми (додаток 9); 



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); 

комісії зі списання багатоквартирних будинків із комунального балансу 
міста (додаток 11); 

комісії для здійснення приймання-передачі житлового будинку, 
гуртожитку у комунальну власність (додаток 12); 

комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку в оперативне 
управління (додаток 13); 

комісії з обстеження технічного стану житлових будинків, квартир  
(додаток 15); 

комісії  з визначення та відшкодування збитків за користування 
земельними ділянками комунальної власності без належного оформлення 
правовстановлюючих документів  (додаток 16); 

громадської комісії з розгляду житлових питань  (додаток 17); 
комісії з визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на 

території м. Ужгород  (додаток 18); 
комісії з питань поводження із безхазяйними відходами (додаток 19); 
конкурсної  комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку 

у місті Ужгород  (додаток 20); 
комісії з демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм 

та тимчасових споруд (додаток 21); 
міської міжвідомчої комісії з питань реалізації державної тарифної 

політики в житлово-комунальній галузі, на міському пасажирському транспорті 
та інших сферах діяльності (додаток 22); 

комісії з розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів сфери 
обслуговування усіх форм власності на території міста (додаток 23); 

комісії з організації дрібнороздрібної торгівлі (додаток 24); 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва (додаток 25); 
комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності біля закладів ресторанного господарства у м. 
Ужгород (додаток 26); 

комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, 
проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території м. Ужгород  
(додаток 27); 

комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту 
(додаток 29); 

тендерного комітету виконавчого комітету Ужгородської міської ради 
(додаток 30); 

міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу (додаток 31); 

надзвичайної протиепізоотичної комісії (додаток 32); 
протиепідемічної комісії (додаток 33); 
комісії з питань захисту прав дитини (додаток 34);  



науково-художньої ради при виконавчому комітеті Ужгородської міської 
ради (додаток 35);  
          комісії з питань евакуації у м. Ужгород (додаток 36); 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій (додаток 37);  

міської інвентаризаційної комісії з проведення   технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту та з питань подальшого використання 
захисної споруди у разі банкрутства (ліквідації) підприємства  (додаток 38); 

міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення 
міста та положення про неї у новій редакції (додаток 39); 

спостережної комісії (додаток 40); 
адміністративної комісії та положення про неї у новій редакції (додаток 

41); 
експертної комісії (додаток 42); 
конкурсної  комісії (додаток 43); 
інвентаризаційної комісії (додаток 44); 
комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних        

ділянок та додержання добросусідства (додаток 45); 
  консультативно-дорадчої комісії щодо використання субвенції   з  

державного бюджету  (додаток 46). 
 2. Внести зміни до рішення виконкому 25.02.2019 № 60, а саме: 

2.1 доповнити п. 4.1. Положення про координаційну раду з питань 
розвитку підприємництва (додаток 25),  таким абзацом: 

 «Для консультацій із представниками бізнесу Рада своїм рішенням 
утворює робочі групи за напрямами роботи та визначає координатора робочої 
групи зі складу Ради.»; 

 2.2 пункт 4.10. Положення про комісію з питань забезпечення 
своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із 
заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат (додаток 7),  викласти у 
такій редакції: 

«Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи 
комісії здійснює виконавчий комітет Ужгородської міської ради.». 
           3. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 14, 28, 41 до рішення 
виконкому 25.02.2019 № 60,  а також усі раніше прийняті рішення виконкому 
щодо створення комісій, рад, комітетів зі змінами та доповненнями.  
          5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому І. Фартушка. 

 
 
 
Міський голова        Богдан  АНДРІЇВ 
 



Додаток  1 
до рішення виконкому  
27.01.2021 № 44 

 
СКЛАД 

координаційної комісії з питань соціального захисту населення 
 
Борець Вадим 
Олександрович

- заступник міського голови, голова комісії 

Келемец Алла Михайлівна - директор департаменту соціальної політики, 
заступник голови комісії 

Котик Ірина Михайлівна       - головний спеціаліст відділу  у справах осіб з 
інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної 
політики  управління пільг, гарантій та 
компенсацій департаменту соціальної політики, 
секретар комісії 

Члени комісії: 

Белоусова Ганна Борисівна 
 

- голова Ужгородської міської організації 
ветеранів (за згодою) 

Гах Леся Мирославівна 
 

- директор департаменту фінансів та бюджетної 
політики 

Марко Василина 
Михайлівна        

- голова Ужгородського міського товариства 
інвалідів праці та дитинства «Оптиміст» (за 
згодою) 

Пфайфер Вікторія 
Валеріївна 
 

- заступник начальника управління, начальник 
відділу у справах осіб з інвалідністю, ветеранів, 
сім’ї та гендерної політики  управління пільг, 
гарантій та компенсацій департаменту 
соціальної політики 

Решетар Василь 
Васильович 

- начальник управління  охорони здоров’я 

Фленько Іван Іванович 
 

- директор Ужгородського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Юсковець Галина 
Володимирівна

- директор територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

 

Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 



Додаток  2 
до рішення виконкому  

          27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
комісії для розгляду питань щодо призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, надання населенню пільг та житлових субсидій  
 

Борець Вадим 
Олександрович 
 

- заступник міського голови, голова комісії 
 

Келемец Алла Михайлівна - директор департаменту соціальної політики, 
заступник голови комісії 
 

Луньова Галина Вікторівна  - головний спеціаліст відділу адресних 
соціальних допомог управління соціальних 
допомог департаменту соціальної політики, 
секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
Беспечна Світлана 
Давидівна         

- начальник  відділу персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг, гарантій та компенсацій 
управління пільг, гарантій та компенсацій 
департаменту соціальної політики 
 

Вишневська Тетяна 
Іванівна 

- інженер ЦОК ТОВ «Закарпаттяенергозбут» 
(за згодою) 
 

Гарник Світлана  
Олександрівна 
 
 

- заступник начальника відділу субсидій 
управління соціальних допомог департаменту 
соціальної політики  
 

Горват Мирослав 
Васильович 

- заступник директора  департаменту, 
начальник управління соціальних допомог 
департаменту соціальної політики 
 

Данко Оксана 
Володимирівна 

- провідний спеціаліст відділу сприяння 
працевлаштуванню Ужгородського міського 
центру зайнятості (за згодою) 
 



Кіндрат Неллі Олексіївна 
 

- головний державний соціальний інспектор 
юридичного відділу управління правового 
забезпечення та адміністративних послуг 
соціального характеру департаменту соціальної 
політики 
 

Куберка Марина Юріївна - начальник відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства 
 

Оленич Аліна Федорівна - заступник директора, начальник відділу 
соціальної роботи Ужгородського міського 
центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді 
 

Решетар Василь 
Васильович 

- начальник відділу охорони здоров’я  

  
 

Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток  3 
до рішення виконкому  

          27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
комісії з питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни 

 
 

Борець Вадим 
Олександрович 
 

- заступник міського голови, голова комісії 
 

Келемец Алла 
Михайлівна 

- директор департаменту соціальної політики, 
заступник голови комісії 
 

Фревлик Люба 
Миколаївна                     

- начальник відділу контролю за  
призначенням та виплатою пенсій департаменту 
соціальної політики, заступник голови комісії 
 

Переста Валентина 
Федорівна 

- заступник начальника відділу контролю за 
призначенням та виплатою пенсій департаменту 
соціальної політики, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

Гавалець Євгеній 
Михайлович 

- заступник начальника відділу перерахунків 
пенсій № 1 Головного управління  Пенсійного 
фонду України (за згодою) 
 

Мар’їна Тетяна 
Іванівна  

- начальник архівного відділу 

Прадід Віталія 
Василівна 

- заступник начальника відділу зведеного 
бюджету, міжбюджетних відносин та місцевих 
запозичень департаменту фінансів та бюджетної 
політики 
 

Пфайфер Вікторія 
Валеріївна 

- заступник начальника управління, начальник 
відділу у справах осіб з інвалідністю, ветеранів, 
сім’ї та гендерної політики  управління пільг, 
гарантій та компенсацій департаменту соціальної 
політики 
 

  

 Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 



Додаток  4 
до рішення виконкому  
27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
опікунської ради з питань опіки та піклування над недієздатними 

та обмежено дієздатними особами 
 
 

Борець Вадим 
Олександрович 
 

- заступник міського голови, голова  ради 
 

Келемец Алла 
Михайлівна 

- директор департаменту соціальної політики, 
заступник голови ради 
 

Решетар Василь 
Васильович 

начальник управління охорони здоров’я, 
заступник голови ради 
 

Аділова Світлана 
Ярославівна 

- головний спеціаліст-юрисконсульт 
юридичного відділу департаменту праці та 
соціального захисту населення, секретар ради 
 

Члени ради: 

Бандурин Олеся 
Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу правової 
експертизи документів управління правового 
забезпечення 
 

Бодня Віктор 
Вікторович 

- завідувач психоневрологічним відділенням 
міської поліклініки (за згодою) 
 

Гудманян Грант 
Амазович 

- голова Закарпатської обласної організації 
Всеукраїнської організації інвалідів війни, 
Збройних Сил України та учасників бойових 
дій (за згодою) 
 

Кравчук Володимир 
Володимирович 

- начальник відділу реєстрації місця 
проживання 
 

Марко Василина 
Михайлівна 

- директор Закарпатського регіонального 
центру соціально-трудової реабілітації та 
професійної орієнтації «Вибір» (за згодою) 
 



Мельников Ігор 
В’ячеславович 

- заступник директора міського центру 
зайнятості (за згодою) 

Пфайфер Вікторія 
Валеріївна 

- заступник начальника управління, начальник 
відділу у справах осіб з інвалідністю, ветеранів, 
сім’ї та гендерної політики  управління пільг, 
гарантій та компенсацій департаменту соціальної 
політики 
 
 

Юсковець Галина 
Володимирівна 

- директор Ужгородського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)

  
 

 
Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Додаток  5 
до рішення виконкому  
27.01.2021 № 44 

СКЛАД 
комісії з розгляду заяв про виплату грошової компенсації  за належні для 
отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців 

 
Борець Вадим 
Олександрович

- заступник міського голови, голова комісії 

Келемец Алла Михайлівна - директор департаменту соціальної політики, 
заступник голови комісії 

Попдякуник 
Валентина Іванівна                

- головний спеціаліст відділу у справах осіб з 
інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної 
політики  управління пільг, гарантій та 
компенсацій департаменту соціальної 
політики, секретар комісії 

Члени комісії: 
Балашов Іван                        - заступник начальника Західного  
Анатолійович                         міжрегіонального відділу Державної служби 
                                                 України у справах ветеранів війни та учасників 
                                                 антитерористичної операції (за згодою) 
 
Беляков  Артем                    - головний спеціаліст відділу  позовної та        
Ігорович                                 претензійної роботи управління правового     
                                                забезпечення
Гах Леся Мирославівна  
 

- директор департаменту фінансів та бюджетної 
політики 

Куцкір Михайло 
Семенович                    
 
Папай Марія Бейлівна 

- голова правління ГО Закарпатської обласної 
спілки ветеранів війни (за згодою) 
 
- начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації житла управління майном 
департаменту міського господарства 

Понзель Василь 
Йосипович 
 
 
Цап Василь Васильович    
 
Юрко Адам Адамович     

- голова правління Ужгородської міської 
організації учасників афганської війни (за 
згодою) 
 
-заступник начальника управління 
економічного розвитку міста 
- начальник управління капітального 
будівництва

Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 



Додаток  6 
до рішення виконкому  
27.01.2021 № 44 

 
СКЛАД 

комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури 
 

Борець Вадим 
Олександрович                           
 

- заступник міського голови, голова комітету   
 

Лахоцький Володимир 
Ігорович 

- начальник служби містобудівного кадастру 
управління містобудування  та архітектури, 
заступник голови комітету 
 

Марко Василина Михайлівна - голова товариства інвалідів праці та 
дитинства «Оптиміст», заступник    
голови комітету (за згодою) 
  

Остап’юк Любов Андріївна - головний спеціаліст відділу у справах осіб з 
інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної 
політики  управління пільг, гарантій та 
компенсацій департаменту соціальної 
політики, секретар комісії 

 
Члени комітету: 

 
Бігунець Оксана 
Володимирівна 

- голова Ужгородської міської ГО 
інвалідів зору «Дивосвіт» (за згодою) 
 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту 
 

Булеца Наталія Сергіївна - голова обласної організації УТОГ (за згодою)
 

Волошин Наталія Миронівна - координатор заходів з питань сталої 
мобільності в містах ГО «Агенство   
сприяння сталому розвитку Карпатського 
регіону «ФОРЗА» (за згодою) 
 

Горват Мирослав Васильович - депутат міської ради (за згодою) 
 



Греньо Євген Матвійович - начальник  відділу по контролю за 
будівництвом об’єктів № 1 Інспекції 
державного архітектурно-будівельного  
контролю у Закарпатській області (за згодою) 
 

Дьолог Надія Юріївна - спортсменка Закарпатського обласного 
центру з фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю (за згодою) 
 

Камінська Олена Анатоліївна 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Келемец Алла Михайлівна        - директор департаменту соціальної  
політики 
 

Лизанець Олександр 
Михайлович 

- голова Закарпатського обласного  
осередку української федерації спорту 
інвалідів з  ураженням опорно-рухового 
апарату (за згодою) 
 

Маєрчик Павло Михайлович - депутат  міської ради ( за згодою) 
 

Мунчак Віталія Вікторівна - представник вело громади  
«НАЙТ РАЙД» (за згодою) 
 

Пайда Оксана Володимирівна -  начальник відділу благоустрою управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства 
 

Принцовська Ольга Юріївна - голова товариства захисту осіб з 
інвалідністю «Надія» (за згодою) 
 

Рошкович Ірина Юліївна - заступник директора МСРЦ 
 «Дорога  життя» (за згодою) 
 

Сташина-Неймет Марина 
Володимирівна 

- активіст з питань захисту інтересів  
людей з вадами зору, журналістка 
голова ГО «Поряд з Вами» (за згодою) 
 

 
    
Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 



 
Додаток  7 
до рішення виконкому  
27.01.2021 № 44 

 
 

СКЛАД 
комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та 

погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних 
виплат 

 
 
Шимон Іван Петрович – заступник міського голови, голова 

комісії 

Афанасьєва Олеся Вікторівна – начальник управління з питань праці та 
зайнятості населення, заступник голови 
комісії 

Якима Тетяна Андріївна – головний спеціаліст відділу з питань 
праці та зайнятості населення управління 
з питань праці та зайнятості населення, 
секретар комісії

 
Члени комісії: 

 
Бабидорич Володимир Іванович – директор департаменту міського 

господарства 

Гриник Галина Дмитрівна - начальник головного управління 
статистики у Закарпатській області (за 
згодою) 

Граб Галина Ярославівна – заступник директора департаменту, 
начальник бюджетного відділу 
департаменту фінансів та бюджетної 
політики 

Дюлай  Василь  Іванович – заступник начальника ДПІ у м. Ужгород 
ГУ ДПС у Закарпатській області (за 
згодою) 

Логвінов Павло Вадимович – начальник  управління економічного 
розвитку міста 



Маєрчик Павло Степанович 
 
 

–  депутат міської ради (за згодою) 
 

Сембер Вікторія Юріївна  – заступник начальника відділу 
забезпечення наповнення бюджету 
фінансово-економічного управління 
Головного управління Пенсійного фонду 
України в Закарпатській області (за 
згодою) 

Хваста Сергій Васильович – начальник Ужгородського міського 
відділу державної виконавчої служби 
Південно-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. 
Івано-Франківськ) (за згодою) 

– начальник відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю 
управління з питань праці та зайнятості 
населення (за посадою) 

 
 
Керуючий справами виконкому                                             Ігор ФАРТУШОК 
 
 



Додаток  8 
до рішення виконкому  

          27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
міської комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам 
 

Борець Вадим 
Олександрович 
 

- заступник міського голови, голова комісії 

Келемец Алла 
Михайлівна 
 

- директор департаменту соціальної політики, 
заступник голови комісії 

Попдякуник Тетяна 
Петрівна 

- начальник  відділу  адресних соціальних допомог 
управління  соціальних допомог департаменту  
соціальної політики,  секретар комісії 

Члени комісії: 

Горват Мирослав 
Васильович 

- заступник директора департаменту,  начальник 
управління  соціальних допомог департаменту 
соціальної політики 
 

Кіндрат Неллі 
Олексіївна 

- державний соціальний інспектор сектору соціальних 
інспекторів  юридичного відділу департаменту 
соціальної політики 
 

Ком’яті Тетяна 
Павлівна 

- провідний фахівець з питань зайнятості відділу 
взаємодії з роботодавцями міського центру 
зайнятості (за згодою) 
 

Миголинець Марина 
Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу адресних соціальних 
допомог управління соціальних допомог  
департаменту соціальної політики 
 

Прадід Вікторія 
Василівна 

- головний економіст бюджетного відділу 
департаменту фінансів та бюджетної політики

 
 
 Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 
 
 



Додаток 9 
до рішення виконкому 
27.01.2021 № 44 
 

С К Л А Д 
міської координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми  
 

Борець Вадим 
Олександрович 
 

- заступник міського голови, голова ради 

Келемец Алла 
Михайлівна 
 

- директор департаменту соціальної політики, 
заступник голови ради 

Власик  Дмитро 
Вікторович 

- заступник начальника відділу у справах осіб з 
інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної 
політики  управління пільг, гарантій та 
компенсацій департаменту соціальної політики, 
секретар ради 

Члени ради: 

Арокгаті Марія Юріївна - начальник служби у справах дітей 

Мартин Ольга Ігорівна - в. о. начальника відділу зав’язків з 
громадськістю Управління патрульної поліції у 
Закарпатській області Департаменту патрульної 
поліції (за згодою) 

Мухомедьянова Наталія 
Богданівна 

- начальник управління освіти 

Решетар Василь 
Васильович 
 

- начальник управління охорони здоров’я 
 

Турецька Яна Павлівна - головний спеціаліст відділу правової експертизи 
документів управління правового забезпечення 

Фленько Іван Іванович 
 

- директор міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Шемет Діана Оттівна - старший інспектор ВДОП управління 
превентивної діяльності ГУНП в Закарпатській 
області (за згодою)

 
Керуючий справами виконкому      Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 10 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 
 
 

СКЛАД 
комісії з підготовки проєктів нормативно-правових актів  

міської ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках і зборах, 
що зараховуються до бюджету міста 

 

Пинзеник Василь Васильович - заступник міського голови, голова комісії 

Гах Леся Мирославівна - директор департаменту фінансів та 
бюджетної політики, заступник голови комісії 

Кенс Оксана Юріївна - заступник директора департаменту, 
начальник відділу планування та аналізу 
доходів бюджету департаменту фінансів та 
бюджетної політики,  секретар комісії 

Члени комісії: 

Гомонай Василь Васильович - депутат міської ради (за згодою)  

Боршовський Олег Ігорович - начальник управління  містобудування та 
архітектури 

Волощук Марта Ігнатівна - керівник ГО «Асоціація платників податків»  
(за згодою)  

Логвінов Павло Вадимович - начальник управління економічного 
розвитку міста

Мандич Юрій Васильович - депутат міської ради (за згодою)  

Маєрчик Павло Степанович - депутат міської ради (за згодою) 

Месевра Мар’яна Юріївна - заступник начальника відділу закупівель та 
регулювання економічної діяльності 
департаменту міського господарства 

Пашкевич Наталія Юріївна 
 
 
 
 
 

- головний державний ревізор-інспектор 
відділу камеральних перевірок у м. Ужгороді 
управління з питань виявлення та 
опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у 
Закарпатській області (за згодою) 



Пекар Віталій Іванович - начальник управління правового 
забезпечення  
 

Товарницька Мар’яна 
Ярославівна  

- завідувач сектору бухгалтерського обліку, 
фінансів та звітності управління 
Держгеокадастру в Ужгородському районі  
(за згодою) 

Фріга Віталій Юрійович 
 
 
 
 

- головний державний ревізор – інспектор 
відділу податків і зборів з фізичних осіб та 
проведення камеральних перевірок  у м. 
Ужгороді управління податкового 
адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у 
Закарпатській області  (за згодою) 

Чепкий Олександр 
Олексійович 

- начальник відділу землекористування 

 
 

Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 11 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

С К Л А Д 
комісії зі списання багатоквартирних будинків  

із комунального балансу міста 
 

Шимон Іван Петрович -  заступник міського голови,  голова 
комісії

 

Бабидорич 
Володимир Іванович 

-
 

 директор департаменту міського 
господарства,  заступник голови комісії 

Кайда Людмила Олександрівна  - головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 

Члени комісії: 
 

Баняс Василь Юрійович 
 
 
Басараб Леся Дмитрівна 
 
 
 
Геворкян Даніелла Сергіївна 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства 
 
начальник відділу бухгалтерського 
обліку, головний бухгалтер 
департаменту міського господарства 
 
директор КП «Архітектурно-
планувальне бюро» 

Кіндрат Владислав 
Яношович 
 

- 
 
 
 
 

головний спеціаліст відділу технічного 
нагляду за проведенням капітального 
ремонту житлового фонду та об’єктів 
благоустрою департаменту міського 
господарства 

Куберка Марина Юріївна  - начальник відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства

 



Лозан Олександр Васильович - головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 

Маєрчик Павло Степанович  - депутат міської ради (за згодою) 

Папай Марія Бейлівна 
 
 
 
Полтавцева Тетяна Вікторівна 
 
 
Турянчик Олександра 
Олександрівна  

-
 
 
 
-
 
 
-

начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації  житла управління майном 
департаменту міського господарства 
  
начальник управління майном 
департаменту міського господарства 
 
начальник управління житлово-
комунального господарства департаменту 
міського господарства 

 
   - представник підприємства - управителя 

багатоквартирного будинку (за згодою)
 
   -  представник співвласників 

багатоквартирного будинку, 
уповноважена особа від співвласників 
багатоквартирного будинку, голова 
правління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (за згодою). 

 
 

Керуючий справами виконкому                                            Ігор ФАРТУШОК 
 



Додаток 12 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

 
С К Л А Д 

 комісії для здійснення приймання-передачі житлового будинку, гуртожитку у 
комунальну власність 

 
Шимон Іван Петрович  -  заступник міського голови,  голова комісії   

         
Бабидорич Володимир 
Іванович 

-
 

 директор департаменту міського 
господарства,  заступник голови комісії 

Куберка Марина Юріївна -
 

начальник відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства, 
секретар комісії 

 

 
Члени комісії: 

Баняс Василь Юрійович -
 

начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства 

Басараб Леся Дмитрівна -
 

головний бухгалтер департаменту 
міського господарства 

Библик Богдан Федорович - начальник Ужгородського відділення            
АТ «Закарпатгаз»  (за згодою) 

Карташов Станіслав 
Олександрович 
 
Мандич Юрій Васильович           

-
 
 
-

директор КП «Водоканал м. Ужгорода» 
 
 
депутат міської ради (за згодою) 

Папай Марія Бейлівна 
 
  

-
 

начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації  житла управління майном 
департаменту міського господарства  

Погоріляк Іван Михайлович 
 
 
Полтавцева Тетяна Вікторівна 

-
 
 
-

начальник Ужгородського МРЕМ 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» (за згодою) 
 
начальник управління майном 
департаменту міського господарства 



Смірнов Віталій 
Володимирович 

- депутат міської ради (за згодою) 

 - представник підприємства, що звернулося 
у міську раду щодо прийняття житлового 
будинку, гуртожитку у комунальну 
власність (за згодою) 

 - представник органу самоорганізації 
населення (за згодою) 

 
 
Керуючий справами виконкому                                             Ігор ФАРТУШОК 
 

 



                                                        
Додаток 13 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

  
С К Л А Д 

 комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку  
в оперативне управління  

 
Шимон Іван Петрович -  заступник міського голови,  голова комісії 

 

Бабидорич Володимир 
Іванович 

-
 

 директор департаменту міського 
господарства,  заступник голови комісії 

 

Куберка Марина Юріївна -
 

начальник  відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства, 
секретар комісії

 

Члени комісії: 

Баняс Василь Юрійович 
 
 
Басараб Леся Дмитрівна  

-
 
 
-
 

начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства 
 
начальник відділу бухгалтерського обліку, 
головний бухгалтер департаменту 
міського господарства 

Папай Марія Бейлівна 
 
 
 
Полтавцева Тетяна Вікторівна 

-
 
 
 
-

начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації  житла управління майном 
департаменту міського господарства  
 
начальник управління майном 
департаменту міського господарства 

 - голова, члени будинкового комітету 
 
 

 (за згодою) 

 
 
Керуючий справами виконкому                Ігор ФАРТУШОК 
  
 
 



Додаток 15 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

С К Л А Д 
комісії з обстеження технічного стану житлових будинків, квартир  

 

Шимон Іван Петрович -  заступник міського голови,  голова 
комісії 

Бабидорич Володимир 
Іванович 

-

 

 директор департаменту міського 
господарства,  заступник голови комісії 

Куберка Марина Юріївна -

 

начальник  відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 

Члени комісії: 

Ільницька Леся   
Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу технічного 
нагляду департаменту міського 
господарства 

Кайда Людмила 
Олександрівна     

- головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 

Кіндрат Владислав Яношович - головний спеціаліст відділу технічного 
нагляду департаменту міського 
господарства 

Лозан Олександр Васильович 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 

Турянчик Олександра 
Олександрівна 

- начальник управління житлово-
комунального господарства 
департаменту міського господарства 



 - представник підприємства, що здійснює 
управління багатоквартирним будинком 
(за згодою) 

 - представник об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, житлово-
будівельного кооперативу, будинкового 
комітету (за згодою) 

 

Керуючий справами виконкому                                            Ігор ФАРТУШОК 

 

 

 

 



Додаток 16 
до рішення виконкому 
27.01.2021 № 44 

 
Склад 

комісії  з визначення та відшкодування збитків за користування земельними 
ділянками комунальної власності без належного оформлення 

правовстановлюючих документів 
 
Шимон Іван Петрович – заступник міського голови, голова комісії 

Бабидорич Володимир 
Іванович 

– директор департаменту міського господарства, 
заступник голови комісії 

Полтавцева Тетяна 
Вікторівна 

– начальник управління майном департаменту 
міського господарства, секретар комісії 

Члени комісії: 

Бандурин Олеся 
Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу правової 
експертизи документів управління правового 
забезпечення 

Басараб Леся Дмитрівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, 
головний бухгалтер департаменту міського 
господарства 

Боршовський Олег 
Ігорович 

– начальник управління містобудування та 
архітектури 

Дякун Неля Василівна – начальник відділу контролю за використанням 
та охороною земель у Великоберезнянському, 
Перечинському, Ужгородському районах та м. 
Ужгород управління з контролю за 
використанням та охороною земель ГУ 
Держгеокадастру у Закарпатській області (за 
згодою) 

Клещева Світлана 
Сергіївна 

– начальник відділу управління комунальною 
власністю та земельними ресурсами 
управління майном департаменту міського 
господарства 

Мандич Юрій 
Васильович 

– депутат міської ради (за згодою) 

Маєрчик Павло 
Степанович 

– депутат міської ради (за згодою) 



Пашкевич Наталія 
Юріївна 

– головний державний ревізор-інспектор відділу 
камеральних перевірок у м. Ужгороді 
управління з питань виявлення та 
опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у 
Закарпатській області (за згодою) 

Фріга Віталій Юрійович – головний державний ревізор – інспектор 
відділу податків і зборів з фізичних осіб та 
проведення камеральних перевірок  у м. 
Ужгороді управління податкового 
адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у 
Закарпатській області  (за згодою) 

Чепкий Олександр 
Олексійович 

– начальник відділу землекористування 

 
 

Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 17 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 
                                                         С К Л А Д 
                      громадської комісії з розгляду житлових питань 
 
 
    Шимон Іван Петрович                      –  заступник міського голови, голова комісії  
 
    Захарець Василь Григорович           –  заступник голови облпрофради, заступник  
                                                                     голови комісії (за згодою) 
 
    Папай Марія Бейлівна                       –  начальник    відділу   обліку, розподілу та  
          приватизації    житла   управління майном  
                                                                     департаменту міського господарства,  
          секретар комісії 
     
                                                     Члени комісії: 
     
     Бабидорич Володимир Іванович        –  директор          департаменту     міського  
                                                                         господарства      
 
      Келемец Алла Михайлівна              –  директор     департаменту соціальної       
                                                                        політики 
 
     Геворкян Даніелла Сергіївна               – директор КП «Архітектурно-планувальне 
                                                                        бюро»  
 
     Гудманян Грант Амазович                   – голова   міської   організації     інвалідів 
                                                                         Великої  Вітчизняної війни та Збройних 
                                                                         Сил України (за згодою) 
 
     Кравчук Володимир Володимирович – начальник     відділу     реєстрації     місця  
                                                                        проживання 
 
     Пекар Віталій Іванович                        – начальник      управління       правового  
                                                                        забезпечення 
  
     Сосновський Олег Вікторович            – заступник   голови  правління  
                                                                        Закарпатської обласної спілки ветеранів  
                                                                        війн (за згодою) 
      
     Тарахонич Вікторія Юріївна               – депутат  міської ради    (за   згодою) 
                                                     
 
     Керуючий справами виконкому                                            Ігор ФАРТУШОК              



Додаток  18  
до рішення виконкому  

            27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД  
комісії з визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на  

території м. Ужгород 
 
Бабидорич Володимир – директор департаменту міського 
Іванович господарства, голова комісії 

Турянчик Олександра – начальник управління житлово-комунального
Олександрівна господарства департаменту міського
 господарства, заступник голови комісії

Ньорба Вікторія – головний спеціаліст відділу благоустрою
Володимирівна управління житлово-комунального
 господарства департаменту міського
 господарства, секретар комісії 

 Члени комісії:

Боровіков Максим – головний спеціаліст відділу благоустрою
Анатолійович управління житлово-комунального
 господарства департаменту міського
 господарства

Мелкумян Арсен  – депутат міської ради (за згодою) 
Суренович 

Опаленик Іван Іванович – директор ТОВ «Ужагромікс» (за згодою)

Пайда Оксана – начальник відділу благоустрою управління
Володимирівна житлово-комунального господарства
 департаменту міського господарства
Пинзеник Василь  – заступник міського голови 
Васильович 

Чауш Василь – головний спеціаліст відділу благоустрою
Венедиктович управління житлово - комунального
 господарства департаменту міського

 
господарства 

Чорній Ігор Ігорович – депутат міської ради (за згодою) 



 –  представник Державної екологічної інспекції
 в Закарпатській області (за згодою)

 – представник біологічного факультету ДВНЗ
 УжНУ (за згодою)
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК  



Додаток 19 
до рішення виконкому 

          27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД  
комісії з питань поводження із безхазяйними відходами 

 
 

Шимон Іван Петрович – заступник міського голови, голова комісії
 
Бабидорич Володимир – директор департаменту міського 
Іванович господарства, заступник голови комісії

Боровіков Максим – головний спеціаліст відділу благоустрою
Анатолійович управління житлово-комунального 
 господарства департаменту міського 
 господарства, секретар комісії 

 Члени комісії:
Довбак Іван 
Михайлович 

– директор КП «КШЕП» 

Зима Ірина Василівна – начальник відділу оборонної та 
 мобілізаційної роботи

Пайда Оксана – начальник відділу благоустрою управління
Володимирівна житлово-комунального господарства 
 департаменту міського господарства 

Станко Юрій Юрійович – начальник управління муніципальної варти

Чауш Василь – головний спеціаліст відділу благоустрою
Венедиктович управління житло-комунального 
 господарства департаменту міського 
 господарства

Якубик Наталія – директор ТОВ «АВЕ м. Ужгород» (за згодою)
Володимирівна 
 – представник державного нагляду за 
 дотриманням санітарного законодавства
 Ужгородського міського управління ГУ
 Держпродспоживслужби у Закарпатській
 області (за згодою)

   
   Керуючий справами виконкому    Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 20 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
конкурсної  комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку          

у місті Ужгород 
 

Шимон Іван Петрович -  заступник міського голови,  голова комісії 

Бабидорич Володимир 
Іванович 

- директор департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 

Полтавцева Тетяна 
Вікторівна 

- начальник управління майном 
департаменту міського господарства, 
секретар комісії 

Члени комісії: 

Баняс Василь Юрійович 
 
 
Зелінський Іван Іванович 
 

- 
 
 
- 

начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства 
 
голова Закарпатської обласної організації 
профспілки працівників житлово-
комунального господарства, місцевої 
промисловості, побутового 
обслуговування населення (за згодою) 

Кайда Людмила 
Олександрівна   
 

- головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 

Куберка Марина Юріївна  - начальник відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства 

Личов Сергій Миколайович - депутат міської ради (за згодою) 

Трускавецька Діана Ігорівна - депутат міської ради (за згодою) 



Турянчик Олександра 
Олександрівна 

 
- 

начальник управління житлово-
комунального господарства департаменту 
міського господарства 

Станчак Олена Степанівна - голова правління ОСББ «ТЕЛЛ» (за 
згодою)

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                            Ігор ФАРТУШОК 



                                                                                       Додаток 21 
до рішення виконкому 
27.01.2021 № 44 
 

 
СКЛАД 

комісії з демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних 
форм та тимчасових споруд 

 
Шимон Іван Петрович - заступник міського голови, голова комісії 

Бабидорич Володимир 
Іванович 

 - директор департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 

Дарвай Алла Володимирівна - заступник начальника відділу управління 
комунальною власністю та земельними 
ресурсами департаменту міського 
господарства, секретар комісії 

Члени комісії: 
Боршовський Олег Ігорович - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Беляков Артем Ігорович - головний спеціаліст відділу позовної та 
претензійної роботи управління правового 
забезпечення 

Глагола Віталій Ярославович - депутат міської ради (за згодою) 

Грамотник Василь Іванович - директор КП «КАТП-072801» 

Жганич Віктор Юрійович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Кіштулинець Радіон 
Володимирович 

- член виконкому (за згодою) 

Пинзеник Василь Васильович - заступник міського голови 
 

Полтавцева Тетяна Вікторівна - начальник управління майном 
  департаменту міського господарства 

Станко Юрій Юрійович - начальник управління муніципальної варти 
 

Смірнов Віталій 
Володимирович 

- депутат міської ради (за згодою) 
 



Мандич Юрій Васильович - депутат міської ради (за згодою) 

Маєрчик Павло Степанович - депутат міської ради (за згодою) 

Мелкумян Арсен Суренович - депутат міської ради (за згодою) 

Ховпей Віталій Михайлович - заступник начальника Ужгородського 
відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Закарпатській області 
(за згодою)

 
Чепкий Олександр 
Олексійович 

- начальник відділу землекористування  
 

Чорній Ігор Ігорович - депутат міської ради (за згодою) 

 
Штефуца Віталій 
Олександрович    

 
- начальник відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції  

 
 
Керуючий справами виконком                                           Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 22 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

С К Л А Д 
міської міжвідомчої комісії з питань реалізації державної тарифної політики в 
житлово-комунальній галузі, на міському пасажирському транспорті та інших 

сферах діяльності 
 

Пинзеник Василь Васильович  – заступник міського голови,  голова комісії 

Гомонай Василь Васильович 
 
 
Шимон Іван Петрович  

– заступник міського голови,  заступник 
голови комісії 
 
заступник міського голови,  заступник 
голови комісії 

Медвідь Стефанія Миколаївна – начальник відділу тарифної політики та 
енергоменеджменту управління 
економічного розвитку міста, секретар 
комісії 

Члени комісії: 

Бабидорич Володимир Іванович – директор департаменту міського 
господарства 

Бобик Петро Іванович – начальник відділу транспорту 

Гах Леся Мирославівна 
 
 
Логвінов Павло Вадимович 

– 
 
 

– 

директор департаменту фінансів та 
бюджетної політики  
 
начальник управління економічного 
розвитку міста  

Маєрчик Павло Степанович – депутат міської ради (за згодою) 

Решетар Василь Васильович – начальник управління охорони здоров’я 

Турецька Яна Павлівна  головний спеціаліст відділу правової 
експертизи документів управління 
правового забезпечення 

 
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 23 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
комісії з розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів сфери 

обслуговування усіх форм власності на території міста 
 
Пинзеник Василь Васильович 
 

- заступник міського голови, голова 
комісії 

Логвінов Павло Вадимович - начальник управління економічного 
розвитку міста, заступник голови комісії  

Махобей Володимир Олегович 
 

- головний спеціаліст відділу 
підприємництва управління економічного 
розвитку міста, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

Азізян Ірина Леонідівна - депутат міської ради ( за згодою) 

Глагола Віталій Ярославович - депутат міської ради ( за згодою) 

Ковтан Жанна Емерихівна - завідуючий сектором організаційної роботи 
Центру обслуговування платників ДПІ у м. 
Ужгороді ДПС у Закарпатській області (за 
згодою) 

Лелекач Наталія Орестівна - начальник відділу підприємництва 
управління економічного розвитку міста 

Мандич Юрій Васильович - радник міського голови 

Маєрчик Павло Степанович - депутат міської ради (за згодою) 

Приходько Ростислав Орестович - радник міського голови 

Станко Юрій Юрійович - начальник управління муніципальної варти 

Смірнов Віталій Володимирович - депутат міської ради (за згодою) 

Турецька Яна Павлівна - головний спеціаліст відділу правової 
експертизи документів управління 
правового    забезпечення 



Урста Микола Валерійович - начальник управління програмного та 
комп’ютерного забезпечення 

Штефуца Віталій Олександрович - начальник відділу з питань запобігання 
та виявлення корупції  

 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 24 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
комісії з організації дрібнороздрібної торгівлі 

 
 

Пинзеник Василь Васильович 
 

- заступник міського голови, голова 
комісії 

Логвінов Павло Вадимович - начальник управління економічного 
розвитку міста, заступник голови комісії  

Махобей Володимир Олегович 
 

- головний спеціаліст відділу 
підприємництва управління економічного 
розвитку міста, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

Бабидорич Володимир Іванович - директор департаменту міського 
господарства 

Боршовський Олег Ігорович - начальник управління містобудування 
та архітектури  

Василиндра Ольга Михайлівна - начальник управління у справах 
культури, молоді та спорту 

Глагола Віталій Ярославович - депутат міської ради (за згодою) 

Ігнацевич Лілія Іванівна - начальник Ужгородського міського 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Закарпатській 
області (за згодою) 

Ковтан Жанна Емерихівна - завідуючий сектором організаційної роботи 
Центру обслуговування платників ДПІ у м. 
Ужгороді ДПС у Закарпатській області (за 
згодою) 

Лелекач Наталія Орестівна - начальник відділу підприємництва 
управління економічного розвитку міста 

Мандич Юрій Васильович - радник міського голови 



Маєрчик Павло Степанович - депутат міської ради (за згодою) 

Мелкумян Арсен Суренович - депутат міської ради (за згодою) 

Приходько Ростислав Орестович - радник міського голови 

Станко Юрій Юрійович - начальник управління муніципальної варти 

Турецька Яна Павлівна - головний спеціаліст відділу правової 
експертизи документів управління правового  
забезпечення 

Чорній Ігор Ігорович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Штефуца Віталій Олександрович - начальник відділу з питань запобігання 
та виявлення  корупції  

 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



 
Додаток 25 

         до рішення виконкому 
         27.01.2021 № 44 

СКЛАД 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

 
Андріїв Богдан Євстафійович – 

 
міський голова, голова координаційної 
ради 

Пинзеник Василь Васильович – 
 

заступник міського голови, заступник 
голови координаційної ради  

Логвінов Павло Вадимович – 
  

начальник управління економічного 
розвитку міста, заступник голови 
координаційної ради  

Махобей Володимир Олегович 
  

– 
 

головний спеціаліст відділу 
підприємництва управління економічного 
розвитку міста, секретар координаційної 
ради

 
Члени координаційної ради: 

 
Антонов Роман Євгенович – представник в галузі архітектури (за 

згодою) 

Баганич Милослав Андрійович – ресторатор (за згодою) 

Головей Василь Васильович – представник в галузі ІТ технологій (за 
згодою) 

Готра Тамара Михайлівна – ресторатор (за згодою) 

Зацаринний Анатолій Іванович – приватний підприємець (за згодою) 

Ключевський Ігор Іванович – представник поліграфічної галузі (за 
згодою) 

Когут Орест Руфатович – представник туристичної галузі (за 
згодою) 

Комарницький Олег 
Мар’янович 

– представник в галузі будівництва (за 
згодою) 



Лелекач Наталія Орестівна – начальник відділу підприємництва 
управління економічного розвитку міста 

Рояк Роберт Степанович – представник сфери послуг (за згодою) 

Сідун Юрій Юрійович – приватний підприємець (за згодою) 

Сентімрей Василь Васильович – представник сфери послуг (за згодою) 

Славік Юрій Володимирович – фахівець туристичного супроводу (за 
згодою) 

Хазитурханов Юрій 
Адальбертович 

– фахівець туристичного супроводу (за 
згодою) 

Цап Василь Васильович – заступник начальника управління, 
начальник відділу зовнішньо-економічних 
зв’язків, інвестицій та туризму управління 
економічного розвитку міста 

Шафарь Ярослав Васильович – представник сфери послуг (за згодою) 

Шварц Руслан Русланович – керівник станції заготівлі вторсировини 
(за згодою)

 

 
Керуючий справами виконкому        Ігор ФАРТУШОК 
 

 



Додаток 26 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

  
                                               С К Л А Д  
          комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків 
      для здійснення підприємницької діяльності біля закладів  
                   ресторанного господарства у м. Ужгород 

 
Борець Вадим Олександрович   -  заступник міського голови, голова комісії                 
                                                                              
Шимон Іван Петрович                 -  заступник міського голови, заступник     

голови комісії 
    

Вулшинський Юрій Юрійович   -  головний спеціаліст відділу дизайну міського 
середовища  управління містобудування та 
архітектури, секретар комісії  

 
Члени комісії: 
 

Білонка Володимир Іванович       - депутат міської ради (за згодою) 
 
Боршовський Олег Ігорович        - начальник управління містобудування та 
                                                          архітектури 
 
Геворкян Даніелла Сергіївна        - директор КП «Архітектурно-планувальне 
                                                           бюро» 
 
Глагола Віталій Ярославович     - депутат міської ради (за згодою) 
 
Дарвай Алла Володимирівна      - заступник начальника відділу управління                
          комунальною власністю та земельними  
                                                          ресурсами управління майном департаменту 
                                                          міського господарства     
      
Жганич Віктор Юрійович            - депутат міської ради (за згодою) 
 
Зінич Алла Борисівна                   - заступник начальника управління,  

начальник відділу правової експертизи   
документів управління правового 
забезпечення 

Кіштулинець Радіон                     - член виконкому (за згодою) 
Володимирович 
 



Логвінов Павло Вадимович         - начальник  управління економічного 
                                                           розвитку міста     
  
Мандич Юрій Васильович           - депутат міської ради (за згодою) 
 
Маєрчик Павло Степанович         - депутат міської ради (за згодою) 
 
Мелкумян Арсен Суренович       - депутат міської ради (за згодою) 
 
Приходько Ростислав                   -  радник міського голови 
Орестович 
 
Станко Юрій Юрійович               -  начальник управління муніципальної варти 
 
Смірнов Віталій Володимирович – депутат міської ради (за згодою) 
 
Штефуца Віталій                           -  начальник відділу з питань запобігання та 

   Олександрович                                  виявлення корупції 
 
 
Керуючий справами виконкому      Ігор ФАРТУШОК 
 

                                                            
 
                                                 

 



Додаток 27 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

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

проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території м. Ужгород  
 
Борець Вадим Олександрович    -  заступник міського голови, голова 
                                                           комісії  
                                                                              
Боршовський Олег Ігорович       -  начальник управління містобудування     

та архітектури, заступник голови комісії 
    

Каліновська Оксана Євгеніївна  -  заступник начальника управління 
містобудування та архітектури, секретар 
комісії  

 
Члени комісії: 
 

Бабидорич Володимир Іванович   - директор департаменту міського  
                                                            господарства 
 
Василиндра Ольга Михайлівна     - начальник управління у справах культури,  
                                                            молоді та спорту 
 
Камінська Олена Анатоліївна        - депутат міської ради (за згодою) 
 
Козак Наталія Дмитрівна               - начальник відділу документального та  
                                                            організаційного забезпечення 
   
Куцов Костянтин Олександрович - головний спеціаліст відділу охорони 
                                                             культурної спадщини департаменту 
                                                             культури Закарпатської ОДА (за згодою) 
 
Личов Сергій Миколайович           - депутат міської ради (за згодою) 
 
Пекар Віталій Іванович                   - начальник управління правового 
                                                             забезпечення 
 
Собран Маріанна Вікторівна          - директор комунальної установи  «Агенція  
                                                            розвитку Ужгорода» (за згодою) 
 

Федака Сергій Дмитрович               - професор кафедри історії України  
      ДВНЗ УжНУ (за згодою) 
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 29 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту 

 
Пинзеник Василь Васильович – заступник міського голови, голова комісії 

Бабидорич Володимир Іванович – директор департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 

Лозан Олександр Васильович – головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 
 

Бобик Петро Іванович – начальник відділу транспорту 

Боршовський Олег Ігорович – начальник управління містобудування та 
архітектури 

Білонка Володимир Іванович – депутат міської ради (за згодою) 

Готра Віталій Вікторович – депутат міської ради (за згодою) 

Довбак Іван Михайлович – директор комунального підприємства 
«КШЕП» 

Драгула Іван Михайлович – помічник начальника Головного управління 
Національної поліції в Закарпатській 
області (за згодою) 

Кейс Сергій Гейзович – заступник начальника Західного міжрегіона-
льного управління Укртрансбезпеки –
начальник відділу державного контролю за 
безпекою на транспорті у Закарпатській 
області (за згодою)



Стеблюк Юрій Юрійович – т.в.о. начальника відділу безпеки 
дорожнього руху управління патрульної 
поліції в Закарпатській області 
Департаменту патрульної поліції (за згодою)

Личов Сергій Миколайович – депутат міської ради (за згодою) 

Мандич Юрій Васильович – депутат міської ради (за згодою)
Маєрчик Павло Сергійович – депутат міської ради (за згодою) 

Мильо Володимир 
Володимирович

  –
депутат міської ради (за згодою) 

Марценишин Юрій Ігорович – начальник управління патрульної поліції в 
Закарпатській області Департаменту 
патрульної поліції (за згодою) 

Приходько Ростислав 
Орестович 

– радник міського голови 

Станко Юрій Юрійович – начальник управління муніципальної варти 

Штефуца Віталій 
Олександрович

– начальник відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції 

 
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК
         



     Додаток 30  
     до рішення виконкому  

         27.01.2021 № 44 
 

 
 
 

СКЛАД  
тендерного комітету виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 
 

 

 
Рахівський Юрій  – заступник міського голови, голова комітету
Васильович 

Фартушок Ігор Іванович – керуючий справами виконкому, заступник
 голови комітету

Химич Вікторія Віталіївна – начальник відділу публічних закупівель,
 секретар комітету
 

 
Члени комітету: 

Пекар Віталій Іванович – начальник управління правового
 забезпечення

Турховська Ганна Іванівна – начальник відділу бухгалтерського обліку
 міської ради та виконкому 

 
 
 Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 31 
         до рішення виконкому 

27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та  

ВІЛ-інфекції/СНІДу 
  
Гомонай Василь Васильович  - заступник міського голови, голова ради 
 
Решетар Василь Васильович  - начальник управління охорони здоров’я, 

заступник голови ради 
 
Завацька Катерина Петрівна   - лікар-фтизіатр міської поліклініки,  

секретар ради (за згодою) 
 

Члени комісії: 

Берестовська Вікторія Миколаївна  - лікар-фтизіатр міської поліклініки, 
головний міський спеціаліст відділу охорони 
здоров’я зі спеціальності «Фтизіатрія» (за 
згодою) 

 
Біксей Андрій Борисович  - заступник директора департаменту 

соціальної політики 
 
Брецко Мирослава Юріївна  - директор комунального неприбуткового 

підприємства «Ужгородська міська 
поліклініка»  

 
Козак Тетяна Юріївна - директор комунального некомерційного 

підприємства «Ужгородський міський центр 
ПМСД» 

 
Маркуш Марія Михайлівна - лікар-фтизіопедіатр комунального 

неприбуткового підприємства 
«Ужгородська міська дитяча клінічна 
лікарня»  

 
Оберемко Світлана Володимирівна -завідуюча відділенням епідеміологічних 

розстежень Ужгородської міськрайонної 
філії ДУ «Закарпатський обласний 
лабораторний центр МОЗ» 

Столярова Ірина Михайлівна  - заступник начальника управління охорони 
здоров’я 



 

Туряниця Діана Володимирівна - завідуюча пульмонологічним відділенням 
комунального неприбуткового підприємства 
«Центральна міська клінічна лікарня» 

 
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 
 



Додаток 32 
         до рішення виконкому 
        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
надзвичайної протиепізоотичної комісії 

 
Гомонай Василь Васильович  -заступник міського голови, голова  
      комісії 

Ігнацевич Ліліана Іванівна -начальник Ужгородського міського 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби у Закарпатській 
області, заступник голови комісії (за 
згодою) 

Коломоєць Людмила Василівна -начальник відділу державного нагляду  за 
дотриманням санітарного законодавства 
управління Ужгородського міського 
управління Головного управління 
Держпрожспоживслужби у Закарпатській 
області, секретар комісії (за згодою) 

       

Члени комісії: 

 
Гутник Володимир Васильович - головний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Ужгородського міського 
управління Головного управління 
Держпрожспоживслужби у Закарпатській 
області (за згодою) 

     
Решетар Василь Васильович  - начальник управління охорони здоров’я 
 
Станко Юрій Юрійович    - начальник управління муніципальної  
      варти   
 
Шполарич Юрій Михайлович - начальник Ужгородської державної лікарні 

ветеринарної медицини (за згодою) 
  
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 33 
         до рішення виконкому 
        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
протиепідемічної комісії 

  
Андріїв Богдан Євстафійович   - міський голова, голова комісії 
 
Гомонай Василь Васильович  - заступник міського голови, заступник 

голови комісії  
 
Оберемко Світлана Володимирівна   - завідуюча відділенням епідеміологічних 

розстежень  Ужгородської міськрайонної 
філії ДУ «Закарпатський обласний 
лабораторний центр МОЗ України», 
секретар комісії (за згодою) 

 
Члени комісії: 

 
Мухомедьянова Наталія Богданівна - начальник управління освіти 
Козак Тетяна Юріївна - директор комунального некомерційного 

підприємства “Ужгородський міський центр 
ПМСД” 

Коломоєць Людмила Василівна  - начальник відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства  
Ужгородського міського управління 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в Закарпатській 
області (за згодою) 

Поляк Михайло Амброзійович  - директор КНП «Обласна клінічна 
 інфекційна лікарня» (за згодою) 

 
Пшеничний Олександр - директор Ужгородської міськрайонної  
Григорович філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України»,  
                                                             (за згодою) 
 
Решетар Василь Васильович   - начальник управління охорони здоров’я 

Рошко Ігор Гаврилович  - директор комунального неприбуткового 
підприємства  «Ужгородська міська дитяча 
клінічна лікарня» 

 
Керуючий справами виконкому      Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 34 
до рішення виконкому 

     27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
комісії з питань захисту прав дитини 

 
Андріїв Богдан Євстафійович - міський голова, голова комісії 

Борець Вадим Олександрович - заступник міського голови,  
 заступник голови комісії 

Годованець Василь Михайлович - заступник начальника служби у справах 
дітей, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
Арокгаті Марія Юріївна 
 
Біксей Андрій Борисович 
 
 
Волосянський Олександр  
Павлович 

- начальник служби у справах дітей 
 
- заступник директора департаменту 
соціальної політики 

 
- депутат міської ради (за згодою) 
 

Варга Тетяна Михайлівна  
 
 

- старший інспектор відділу превенції 
Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській 
області, капітан поліції (за згодою) 

 
Зінич Алла Борисівна 
 
 
 
 
Кирик Валентина Мефодіївна 

- заступник начальника управління, 
начальник відділу правової експертизи 
документів управління правового 
забезпечення 

 
- головний спеціаліст відділу закладів освіти 
управління освіти 

Кравчук Володимир 
Володимирович 

- начальник відділу реєстрації місця 
проживання 

Мандич Юрій Васильович 
 
Пшенична Тетяна Вадимівна  

- депутат міської ради (за згодою) 
 
- завідувач амбулаторією загальної практики 
сімейної медицини № 6 (за згодою) 

 



Столярова Ірина Михайлівна - заступник начальника управління охорони 
 здоров’я 

Фленько Іван Іванович 
 
 

- директор Ужгородського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 
 
Керуючий справами виконкому        Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 35 
до рішення виконкому 
27.01.2021 № 44 

 
СКЛАД  

науково-художньої ради при виконавчому комітеті 
Ужгородської міської ради 

 
Гомонай Василь Васильович - заступник міського голови, голова 

науково-художньої ради 
- 

Василиндра Ольга Михайлівна - начальник управління у справах 
культури, молоді та спорту, заступник 
голови науково-художньої ради 

- 
Петрецький Віктор Васильович - головний спеціаліст з питань охорони 

культурної спадщини управління у 
справах культури, молоді та спорту, 
секретар ради 

Члени ради: 

Белень Михайло Олексійович 
 

- скульптор, голова Закарпатського 
осередку спілки дизайнерів України, 
Заслужений художник України (за 
згодою) 

Боршовський Олег Ігорович - начальник управління містобудування 
та архітектури, головний архітектор 

Брензович Василь Михайлович 
 

- живописець, голова Спілки 
професійних художників Закарпаття, 
Заслужений художник України (за 
згодою) 

Габда Владислав Васильович 
 

- живописець, член Закарпатського 
осередку Національної спілки 
художників України (за згодою) 

Гайович Петро Михайлович 
 

- архітектор (за згодою) 

Ганзел Владислав Йосипович 
 

- архітектор, голова Закарпатської 
організації Національної спілки 
архітекторів України (за згодою) 



Долгош Одарка Іванівна 
 

- графік, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, завідувач кафедри дизайну 
Закарпатської академії мистецтв, член 
Закарпатського осередку Національної 
спілки художників України (за згодою) 

Думинець Петро Васильович  
 

- член Закарпатського осередку 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України (за 
згодою) 

Кузьма Борис Іванович 
 

- графік, голова Закарпатського осередку 
Національної спілки художників 
України, Народний художник України 
(за згодою) 

Маєрчик Павло Степанович 
 
Небесник Іван Іванович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

- професор, мистецтвознавець, член 
Закарпатського осередку Національної 
спілки художників України, ректор 
Закарпатської академії мистецтв (за 
згодою) 

Пейтер Міхаел Дмитрович 
 

- живописець, член Закарпатського 
осередку Національної спілки 
художників України, Заслужений 
художник України (за згодою) 

Роман Василь Михайлович 
 

- скульптор, член Закарпатського 
осередку Національної спілки 
художників України (за згодою) 

Свалявчик Василь Петрович 
 

- живописець, член Закарпатського 
осередку Національної спілки 
художників України, Народний 
художник України (за згодою)  

Сирохман Михайло 
Васильович 
 

- мистецтвознавець, Заслужений 
працівник культури України (за 
згодою)

 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 36 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
комісії з питань евакуації у м. Ужгород 

 
Борець Вадим Олександрович - заступник міського голови, голова  

комісії 

Годованець Василь Михайлович - заступник начальника служби у справах 
дітей, заступник голови комісії 

Куценко Ігор Миколайович - заступник начальника управління, 
начальник  відділу матеріально-технічного 
забезпечення господарсько-
експлуатаційного управління,  секретар  
комісії  

Члени  комісії: 

Копитчак Олександр 
Олександрович  

-  командир батальйону Управління 
патрульної поліції у Закарпатській області 
Департаменту патрульної поліції, 
начальник групи  супроводження 
евакуйованих ( за згодою)  

Буглина Іван Васильович  -начальник відділу превенції 
Ужгородського відділу поліції в 
Закарпатській області, начальник групи 
охорони громадського порядку (за згодою)

Драшкоці Георгій 
Адальбертович 

- заступник начальника  
відділу  транспорту,  начальник групи 
транспортного забезпечення 

Кравчук Володимир 
Володимирович                 

- начальник відділу реєстрації місця 
проживання,  начальник групи організації 
розміщення  населення у безпечному 
районі    
                                                                          

Махобей Володимир Олегович - головний спеціаліст відділу 
підприємництва управління економічного 
розвитку міста, начальник групи 
матеріально-технічного забезпечення



Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку, розподілу  та 
приватизації житла управління майном 
департаменту міського господарства, 
начальник групи обліку евакуйованого 
населення та інформації  

Гутнікевич Ярослав Романович - начальник комбінованого центру 
телекомунікацій № 161 м. Ужгород 
Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком»,  
начальник групи зв’язку та оповіщення (за 
згодою) 

Шушка Олександр Іванович -  заступник начальника управління, 
начальник  відділу муніципальної 
інспекції управління муніципальної варти, 
начальник групи збору і відправлення 
евакуйованих 

Столярова Ірина Михайлівна - заступник начальника управління  
охорони здоров'я, начальник медичної 
служби

 
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 
 



Додаток 37 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 

СКЛАД 
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій 
 
голова комісії – міський голова 

перший заступник 
голови комісії

– заступник міського голови (за посадою) 

заступник голови комісії – заступник міського голови (за посадою) 

заступник голови комісії – керівник територіального підрозділу ДСНС 
України (за згодою) 

заступник голови комісії – начальник відділу цивільного захисту 
населення (за посадою) 

секретар комісії – головний спеціаліст відділу цивільного 
захисту населення (за посадою) 

Члени комісії: 

за посадою – заступник начальника відділу цивільного 
захисту населення 

за посадою – директор департаменту міського господарства 

за посадою – начальник відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції 

за посадою – заступник начальника відділу фінансування 
місцевого господарства та соціального захисту 
населення департаменту фінансів та 
бюджетної політики 

за посадою – начальник управління охорони здоров’я 

за посадою – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 
роботи  

за посадою – начальник управління міжнародного 
співробітництва та інновацій 

за посадою – начальник відділу інформаційної роботи  

за посадою – директор департаменту соціальної політики 

за посадою – начальник відділу транспорту 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань праці

за посадою – начальник управління муніципальної варти 



за посадою – начальник групи матеріально-технічного 
забезпечення управління освіти 

за посадою – начальник відділу державного архітектурно-
будівельного контролю 

за посадою – головний спеціаліст відділу позовної та 
претензійної роботи управління правового 
забезпечення 

за посадою – начальник  управління економічного розвитку 
міста 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань екологічного нагляду 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань санітарно-клінічних досліджень 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань телекомунікацій 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань водного господарства 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань газового господарства 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань залізничного забезпечення 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань електрозабезпечення 

за посадою – представник територіального підрозділу з 
питань санітарного забезпечення 

за посадою – представник територіального підрозділу МВС 
України 

 – депутат міської ради
         
 
Керуючий справами виконкому    Ігор ФАРТУШОК 
 



Додаток 38 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
міської інвентаризаційної комісії з проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та з питань 
подальшого використання захисної споруди у разі банкрутства 

(ліквідації) підприємства 
 

Рахівський Юрій Васильович – заступник міського голови, голова 
комісії 
 

Гуцалюк Владислав Вікторович – заступник начальника Ужгородського 
міськрайонного відділу УДСНС 
України у Закарпатській області, 
заступник голови комісії (за згодою) 

Дмитрієв Сергій Вікторович – начальник відділу цивільного захисту 
населення, секретар комісії 

Члени комісії : 

Бабидорич Володимир Іванович – директор департаменту міського 
господарства   

Беляков Артем Ігорович – головний спеціаліст відділу позовної та 
претензійної роботи управління 
правового забезпечення 
 

Геворкян Даніелла Сергїівна 
 

– директор КП «Архітектурно- 
планувальне бюро» 

Митровцій Олена Василівна – заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту 
використання бюджетних коштів, 
заступник головного бухгалтера 
департаменту фінансів та бюджетної 
політики  
 

Юрко Адам Адамович – начальник управління капітального 
будівництва

 
  

Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 39 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
  

СКЛАД 
міжвідомчої координаційно-методичної ради  

з правової освіти населення міста 

 
Фартушок Ігор Іванович    - керуючий справами виконкому, голова ради 

Пекар Віталій Іванович 
 
 

- начальник управління правового 
забезпечення, заступник голови ради 

Турецька Яна Павлівна - головний спеціаліст відділу правової 
експертизи документів управління правового 
забезпечення, секретар ради 

Члени ради: 

Василиндра Ольга Михайлівна   - начальник управління у справах культури,  
молоді та спорту   

Горват Мирослав Васильович 
 
Давиденко Михайло 
Миколайович  
 
 
Куценко Леся Євстахіївна 

- депутат міської ради (за згодою) 
 
- директор Ужгородського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (за згодою)  
 
- заступник директора департаменту, 
начальник управління пільг, гарантій та 
компенсацій департаменту соціальної 
політики 

Мегела Олексій Іванович 
 
 
Мельник Яна Миронівна            
 

- головний редактор газети «Ужгород» (за 
згодою) 
 
- дільничний офіцер поліції, лейтенант поліції 
відділу превенції Ужгородського відділу 
поліції Головного управління національної 
поліції в Закарпатській області (за згодою) 

Менджул Марія Василівна - доктор юридичних наук, доцент кафедри 
цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ», 
заступник директора Юридичної клініки 
ДВНЗ «УжНУ» (за згодою)  

Мухомедьянова Наталія 
Богданівна    

- начальник управління освіти    

  



Чернобук Алла Леонідівна  - депутат міської ради (за згодою) 

  

Яцков Микола Миколайович - заступник директора ГО «КАПЛ «ВЕСТЕД» 
(за згодою) 

 
 

Керуючий справами виконкому         Ігор Фартушок



ПОЛОЖЕННЯ 
про міську міжвідомчу координаційно-методичну 

раду з правової освіти населення міста 
 

                                       1. Загальні положення 
1.1. Міська міжвідомча координаційно - методична рада з правової освіти 

населення м. Ужгород (далі - рада, МКМР) є дорадчим органом, що 
утворюється при виконкомі Ужгородської міської ради. Положення про раду та 
її склад затверджується рішенням виконкому. 

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 
Ужгородської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим 
Положенням. 
 
                      2. Основні завдання та функції ради 

2.1. Основними завданнями ради є: 
2.1.1. Координація діяльності органів місцевого самоврядування з питань 

правової освіти, працівників цих органів, працівників і спеціалістів установ та 
організацій незалежно від форм власності, правового навчання і виховання 
молоді та інших категорій населення міста, яким потрібні правові знання, і 
взаємодія з громадськими організаціями з цих питань; 

2.1.2. Надання методичної допомоги управлінням, відділам та іншим 
структурним підрозділам міської ради, її виконавчого комітету, громадським 
організаціям у проведенні роботи щодо підвищення правової культури тих 
верств населення, які не мають професійної юридичної освіти; 

2.1.3. Розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення 
правової навчально-виховної роботи; 

2.1.4. Вивчення і поширення кращого досвіду роботи з питань правової 
освіти населення. 
 
                            3. Основні напрями діяльності ради 

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 
3.1.1. Здійснює ознайомлення зі станом роботи з питань організації 

правової освіти на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності, у навчальних закладах, засобах масової інформації; 

3.1.2. Аналізує стан та цілеспрямованість правової навчально-виховної 
роботи; 

3.1.3. Заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання: 
підсумки визначених вище ознайомлень, аналізів, оглядів-конкурсів, стан 
підготовки викладачів правових дисциплін, а також повідомлення членів ради 
та інших осіб про проведену роботу з питань правового навчання і виховання. 

 
                              4. Організація роботи ради 

4.1. Керівництво роботою ради здійснює голова, а в період його 
відсутності – заступник голови ради. Голова ради визначає коло питань, які 
підлягають вивченню і розгляду на засіданнях МКМР, встановлює строки 
підготовчої роботи і проведення засідань, дає доручення членам ради і 



залученим до роботи особам, доводить до відома зацікавлених установ та 
організацій документи МКМР, здійснює контроль за їх реалізацією. 

4.2. Відповідальний секретар ради забезпечує організацію діяльності 
МКМР: розробляє проєкти планів її роботи та інших документів, необхідних 
для засідань і діяльності ради та інших осіб. 

4.3. Члени ради беруть участь у підготовці рекомендацій та інших 
документів ради, інформують керівництво представлених ними установ та 
організацій про роботу ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею 
документів. 

4.4. Рада працює на громадських засадах. 
4.5. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на квартал відповідно до плану роботи, 
який розробляється на рік та затверджується радою. 

Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її 
членів. 

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 
більше половини присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос голови ради. 

Рішення ради мають рекомендаційний характер. 
У разі необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради. 
4.6. Рада здійснює свою діяльність на засадах гласності. Її завдання і 

проведені заходи висвітлюються у засобах масової інформації. 
4.7. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності ради в 

межах своєї компетенції здійснює виконком міської ради. 
 

 
 
Керуючий справами виконкому                                             Ігор ФАРТУШОК 
 



Додаток 40 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

Склад 
спостережної комісії  

 
Шимон Іван Петрович – заступник міського голови, голова комісії 

Рахівський Юрій 
Васильович 

– заступник міського голови, заступник голови 
комісії 

Беляков Артем Ігорович – головний спеціаліст відділу позовної та 
претензійної роботи управління правового 
забезпечення, секретар комісії 

Члени комісії: 

Галушка Сергій Ілліч – начальник Ужгородського міськрайонного 
відділу філії Державної установи «Центр 
пробації» (за згодою) 

Зінич Алла Борисівна – заступник начальника управління, начальник 
відділу правової експертизи документів 
управління правового забезпечення 

Мандич Юрій 
Васильович 

– депутат міської ради (за згодою) 

Сокирко Валентин 
Володимирович 

– соціальний робітник благодійної організації 
«Закарпатське благодійне товариство мережі 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою) 

 

Станко Юрій Юрійович – начальник управління муніципальної варти 

Тарахонич Вікторія 
Юріївна 

депутат міської ради (за згодою) 

Феськов Володимир 
Геннадійович 

– координатор громадської організації 
«Закарпатський громадський центр» (за 
згодою) 

Фленько Іван Іванович – директор Ужгородського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Яцков Микола 
Миколайович 

– заступник директора громадської організації 
«КАПЛ «Вестед» (за згодою) 

 
 
Керуючий справами виконкому                                      Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 41 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
адміністративної комісії 

 
Андріїв Богдан 
Євстафійович  

- міський голова, голова комісії 
 

Шимон Іван  
Петрович 

- заступник міського голови, заступник голови 
комісії 

Федьо Тетяна  
Михайлівна  

- головний спеціаліст відділу позовної та 
претензійної роботи управління правового 
забезпечення, секретар комісії 

                 
     Члени комісії: 

 
Бабидорич Володимир  
Іванович 

- директор департаменту міського господарства 

Бокоч Юліана  
Миколаївна  

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Боршовський Олег 
Ігорович 

- начальник управління містобудування та 
архітектури  

Гах Леся 
Мирославівна  

- директор департаменту фінансів та 
бюджетної політики  

Коломоєць Людмила  
Василівна  

- начальник відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Ужгородського міського управління головного 
управління в Держпродспоживслужби в 
Закарпатській області  (за згодою) 

Маєрчик Павло 
Степанович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Приходько Ростислав 
Орестович  
 

- радник міського голови 
 

Станко Юрій 
Юрійович  

- начальник управління муніципальної варти  



Турянчик Олександра 
Олександрівна  

- начальник управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства  

Штефуца Віталій 
Олександрович  

- начальник відділу  з питань запобігання та 
виявлення корупції  

Якубик Наталія 
Володимирівна     - директор ТОВ «АВЕ Ужгород» (за згодою) 
 
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛОЖЕННЯ 

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті  
Ужгородської міської ради  

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Ужгородської 

міської ради (далі - адміністративна комісія ) - це колегіальний орган, який 
утворюється при виконавчому комітеті міської ради для розгляду і вирішення 
справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених 
Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших 
органів (посадових осіб). 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Кодексом України про адміністративні правопорушення, цим Положенням та 
іншими законодавчими актами України, а також рішеннями міської рад та її 
виконавчого комітету, за порушення яких передбачається адміністративна 
відповідальність. 

1.3.  Розгляд і вирішення справ про адміністративні правопорушення 
мають сприяти вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання 
законів, правил співжиття й чесного ставлення до державного і громадського 
обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню 
вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так й іншими 
особами. 

2. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення 

2.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені частиною 1 статтею 218 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), а саме статтями: 
45, 46, 92, 99, 103-1, 103-2, 104, 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на 
автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152, частиною першою 
статті 154, статтями 155, 155-2, частиною другою статті 156, частинами першою 
- четвертою статті 156-1, статтями 156-2, 159, частиною першою статті 163-

17, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням 
відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім 
справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною 
четвертою статті 181, статтею 181-1, частиною першою статті 182, статтями 
183, 185-12, 186, 189, 189-1, 212-1. 

2.2.  Склад адміністративної комісії затверджується рішенням виконавчого 
комітету  міської ради у складі голови, заступника голови, відповідального 
секретаря з правом голосу, а також членів адміністративної комісії. 

2.3. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник 
голови комісії: 

- керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на 
комісію завдань; 



- головує на засіданнях комісії; 
- забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, 

що підлягають розгляду на черговому засіданні; 
- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової 

підготовки членів адміністративної комісії; 
- підписує протокол і постанову комісії по справах про адміністративні 

правопорушення. 
2.4. На час відсутності голови адміністративної комісії, заступник голови 

комісії має право підпису постанов і протоколів засідання комісії із закріпленням 
гербовою печаткою виконавчого комітету Ужгородської міської ради. 

2.5. У разі відсутності голови та заступника голови комісії на час засідання 
комісії із числа присутніх членів комісії більшістю голосів обирається 
головуючий на засіданні комісії, виконуючий обов’язки голови комісії. 

2.6. Для здійснення поточної роботи  комісії, опрацювання постанов  та  
провадження по адміністративних справах є посада  відповідального секретаря 
комісії. 

2.7. Відповідальний секретар адміністративної комісії: 
- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення 

окрему справу; 
- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні 

правопорушення; 
- вирішує організаційні питання проведення засідань комісії; 
- веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії; 
- опрацьовує постанови адміністративної комісії; 
- разом із головою комісії підписує протокол комісії і постанови по справах 

про адміністративні правопорушення; 
- звертається до відповідних органів щодо примусового виконання 

постанов про накладення адміністративного стягнення; 
- веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні 

правопорушення. 
2.8. У разі відсутності відповідального секретаря (відпустка, лікарняний), 

виконання обов’язків покладається на іншу особу, визначену розпорядженням 
міського голови. 

2.9. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше 
половини від загального складу комісії. 

Число членів комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії 
органом, який утворює комісію. 

До складу комісії можуть входити депутати міської ради, представники 
профспілкових та інших громадських організацій, трудових колективів. 

До складу адміністративної комісії не можуть входити представники 
державних органів, службові особи яких мають право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і 
адвокати. 



2.10. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією 
ведеться відповідно до вимог Кодексу, цього Положення та інших актів 
законодавства про адміністративні правопорушення. 

2.11. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити 
протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову 
комісії, дані про сповіщення особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, про день і час засідання комісії, вручення або надіслання 
постанови особі, щодо якої її винесено, відмітки про звернення до виконання 
постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі. 

2.12. Адміністративна комісія користується журналом вхідної/вихідної 
кореспонденції,  бланком комісії. 

2.13. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення 
адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет міської ради. 

 

3. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення  
та порядок оскарження постанов  

 
3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні 

правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.  

3.2. Підставою для розгляду справи адміністративною комісією є протокол 
про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку 
уповноваженою на те службовою особою, та зареєстрований у журналі 
вхідної/вихідної кореспонденції адміністративної комісії. 

3.3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у 
п’ятнадцятиденний строк із дня одержання протоколу про адміністративне 
правопорушення та інших матеріалів справи.  

3.4. Засідання комісії проводиться за службової потреби, але не рідше 
одного разу на місяць. 

3.5. Засідання адміністративної комісії проводиться відкрито. 
3.6. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може 
бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про 
місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про 
відкладення розгляду справи. 

3.7. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар 
адміністративної комісії вирішує такі питання: 

- чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної 
справи; 

- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи; 
- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її 

розгляду; 
- чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 



- чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і 
адвоката. 

3.8. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної 
комісії, яка розглядає дану справу. 

Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа 
підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, 
роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після 
цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На 
засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, 
досліджуються докази й вирішуються клопотання.  

3.9. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне 
правопорушення зобов'язана з'ясувати: 

- чи було вчинено адміністративне правопорушення; 
- чи винна дана особа в його вчиненні; 
- чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 
- чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність; 
- чи заподіяно майнову шкоду; 
- інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 
3.10. При розгляді справи про адміністративне правопорушення ведеться 

протокол засідання комісії, в якому зазначаються: 
- дата і місце засідання; 
- найменування і склад комісії (присутніх на засіданні членів комісії); 
- зміст справи, що розглядається; 
- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі; 
- пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і 

результати їх розгляду; 
- документи і речові докази, досліджені при розгляді справи; 
- відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та 

строків її оскарження. 
Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на 

засіданні і відповідальним секретарем. 
3.11. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна 

комісія виносить одну з таких постанов: 
- про накладення адміністративного стягнення; 
-  про закриття справи. 
3.12. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може 

застосовувати такі адміністративні стягнення: 
- попередження; 
- штраф. 
При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, 

адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною 
статтею Кодексу та іншими актами, які передбачають відповідальність за 
адміністративні правопорушення. При накладенні стягнення адміністративна 
комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, 



ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують 
відповідальність. 

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення 
однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в 
межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення із числа 
вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з 
додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з 
вчинених правопорушень. 

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два 
місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два 
місяці з дня його виявлення. 

3.13. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного 
зауваження, а також за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу. 

3.14. Постанова комісії повинна містити: 
-  найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову; 
-  дату розгляду справи; 
- відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім’я та по 

батькові, дата народження, місце проживання чи перебування;  
-  опис обставин, установлених при розгляді справи; 
- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане 

адміністративне правопорушення; 
- прийняте по справі рішення. 
Номером постанови є номер вхідної реєстрації справи про адміністративне 

правопорушення.  
Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю 

голосів членів комісії, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів, 
проводиться повторне голосування. 

Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним 
секретарем комісії. 

3.15. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 
Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, 

щодо якої її винесено. 
Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому 

на його прохання. 
Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови 

висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі. 
3.16. Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення 

може бути подано протягом десяти днів із дня винесення постанови у 
виконавчий комітет міської ради або в  міськрайонний суд у порядку, 
визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з 
особливостями, встановленими Кодексом. 

3.17. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком 
постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, 
зупиняє виконання постанови до розгляду скарги. 



3.18. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення 
розглядається правомочним органам в десятиденний строк із дня її надходження, 
якщо інше не встановлено законами України. 

3.19. Виконавчий комітет міської ради при розгляді скарги на постанову по 
справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і 
обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 

- залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення; 
- скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 
- скасовує постанову і закриває справу; 
- змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про 

відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб 
стягнення не було посилено. 

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою 
особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується 
і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи). 

3.20. Постанова адміністративної комісії про накладення 
адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і 
громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм 
власності, службовими особами і громадянам. 

 

Керуючий справами виконкому      Ігор ФАРТУШОК 



Додаток 42 
до рішення виконкому 

        27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД  
експертної комісії  

 
 

Фартушок Ігор Іванович  - керуючий справами виконкому, голова 
комісії  

Козак Наталія Дмитрівна  - начальник відділу документального та 
організаційного забезпечення, секретар  комісії 

 
Члени комісії: 

 
 
Зінич Алла Борисівна 
 

- заступник начальника управління, начальник 
відділу  правової експертизи документів 
управління правового забезпечення 
 

Макара Олена Михайлівна - начальник служби персоналу та спецроботи 
 

Мар’їна Тетяна Іванівна - начальник архівного відділу 
 

Рудов Оксана Миколаївна - начальник загального відділу 

 
Турховська Ганна Іванівна - начальник  відділу бухгалтерського обліку 

міської ради та виконкому 
 
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК  



 Додаток 43 
 до рішення виконкому 

         27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
конкурсної комісії 

 
Борець Вадим Олександрович - заступник міського голови, голова комісії 

Фартушок Ігор Іванович - керуючий справами виконкому, заступник 
голови комісії 

Сідун Лариса Миколаївна - заступник начальника служби персоналу, 
секретар комісії

 
Члени комісії: 

 
Кохан Алла Іванівна - начальник відділу інформаційної роботи 

 

 Макара Олена Михайлівна - начальник служби персоналу та спецроботи

 Пекар Віталій Іванович - начальник управління правового 
забезпечення 

 
 Урста Микола Валерійович - начальник управління програмного та 

комп’ютерного забезпечення 
 
 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 
 



Додаток 44 
до рішення виконкому  

 27.01.2021 № 44 
 
 

СКЛАД 
інвентаризаційної комісії 

 
Фартушок Ігор Іванович 

 

– керуючий справами виконкому, голова комісії 

Рацин Мирослава 
Михайлівна 

– головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку міської ради та виконкому, секретар 
комісії 

Члени комісії: 
 
Білецький Олександр 
Степанович 

– заступник начальника управління програмного 
та комп’ютерного забезпечення 

Мудра Олександр 
Іванович 

– начальник господарсько-експлуатаційного 
управління 

   

 
Керуючий справами виконкому     Ігор ФАРТУШОК 



 Додаток 45 
 до рішення виконкому 

         27.01.2021 № 44 
 

СКЛАД 
комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних 

ділянок та додержання добросусідства 
 

Андріїв Богдан 
Євстафійович 

– міський голова, голова комісії 

Рахівський Юрій 
Васильович 

– заступник міського голови, заступник голови 
комісії 

Феєр Яна Юріївна – головний спеціаліст відділу 
землекористування, секретар комісії 

Члени комісії: 

   

Бандурин Олеся 
Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу правової 
експертизи документів управління правового 
забезпечення 

Боршовський Олег 
Ігорович 

– начальник управління містобудування та 
архітектури, головний архітектор міста 

Волосянський 
Олександр Павлович 

– депутат міської ради (за згодою) 

Козак Василь 
Андрійович 
Ковальський Анатолій 
Володимирович  

– 
 
– 
 

депутат міської ради (за згодою) 
 
депутат міської ради (за згодою) 

Станко Юрій Юрійович – начальник управління муніципальної варти 

Товарницька Мар`яна 
Ярославівна 

– представник відділу в Ужгородському районі 
Головного управління Держгеокадастру у 
Закарпатській області (за згодою) 

Чепкий Олександр 
Олексійович 

– начальник відділу землекористування 

 
Примітка: У разі тимчасової відсутності начальників відділів чи управлінь - 
членів комісії, їх представляють особи, які їх заміщують. 
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Додаток  46 
 до рішення виконкому  

   27.01.2021 № 44 
 

 
СКЛАД 

консультативно-дорадчої комісії щодо використання  субвенції з державного 
бюджету 

 
Борець Вадим 
Олександрович 
 

- заступник міського голови, голова комісії 
 

Арокгаті Марія 
Юріївна 

- начальник служби у справах дітей, заступник 
голови комісії 
 

Келемец Алла 
Михайлівна 

- директор департаменту соціальної політики, 
заступник голови комісії 
 

Власик Дмитро 
Вікторович                     

- заступник начальника відділу у справах осіб з 
інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної 
політики  управління пільг, гарантій та 
компенсацій департаменту соціальної політики, 
секретар комісії 
 

Члени комісії: 

Боршовський 
Олег Ігорович 

- начальник управління містобудування та 
архітектури 
 

Гах Леся 
Мирославівна  
 

- директор департаменту фінансів та бюджетної 
політики 

Зінич Алла Борисівна - заступник начальника управління, начальник 
відділу правової експертизи документів 
управління правового забезпечення 
 

Зотова Олександра 
Сергіївна 

- начальник управління державного 
архітектурно-будівельного контролю 
 

Мачабелі Тетяна 
Мигалівна 

- керівник громадської організації «Неємія» (за 
згодою) 

Мухомедьянова 
Наталія Богданівна 

- начальник управління освіти 



Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації житла управління майном 
департаменту міського господарства  
 

Фленько Іван 
Іванович 

- директор Ужгородського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального будівництва 

  
 

Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК 
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