
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2021 року                    Ужгород                                  № 120 

 

Про зміни до рішення  

XХХIV сесії міської ради VII скликання  

28 лютого 2019 року № 1438  

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю внесення змін до складу 

Органу з питань охорони культурної спадщини,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення XХХIV сесії міської ради VII скликання 28 

лютого 2019 року № 1438 «Про Орган з питань охорони культурної спадщини», 

а саме виклавши Додаток 2 до рішення в новій редакції згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Василя Гомоная. 

 

 

 

Міський голова          Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення ІІ сесії 

міської ради VIII 

скликання  

від 23.02.2021 р. № 120 

 

Додаток 2 

до рішення ХХХІV сесії 

міської ради VII скликання 

28.02.2019 р. № 1438 

 

СКЛАД 

Органу з питань охорони культурної спадщини 

 

Василиндра Ольга Михайлівна  - голова Органу, начальник управління 

у справах культури, молоді та спорту 

 

Боршовський Олег Ігорович - заступник голови Органу, начальник 

управління містобудування та 

архітектури 

 

Петрецький Віктор Васильович - секретар Органу, головний спеціаліст 

з питань охорони культурної 

спадщини відділу культури 

управління у справах культури, молоді 

та спорту 

 

Бокоч Юліана Миколаївна   - депутат Ужгородської міської ради, 

член Органу (за згодою) 

 

Борисенко Олександр Олександрович   - депутат Ужгородської міської ради, 

член Органу (за згодою) 

 

Волосянський Олександр Павлович  - депутат Ужгородської міської ради, 

член Органу (за згодою) 

 

Глагола Віталій Ярославович   - депутат Ужгородської міської ради, 

член Органу (за згодою) 

 

Заріцька Віра Степанівна - головний спеціаліст відділу дизайну 

міського середовища управління 

містобудування та архітектури, член 

Органу 

 



Зінич Алла Борисівна - заступник начальника управління 

правового забезпечення, начальник 

відділу правової експертизи 

документів, член Органу 

 

Зотова Олександра Сергіївна - начальник управління державного 

архітектурно-будівельного контролю, 

член Органу 

 

Качур Віктор Миколайович   - депутат Ужгородської міської ради, 

член Органу (за згодою) 

 

Куцов Костянтин Олександрович   - головний спеціаліст відділу охорони 

культурної спадщини управління 

охорони культурної спадщини, 

правового супроводу, організаційної 

та кадрової роботи департаменту 

культури Закарпатської обласної 

державної адміністрації, член Органу 

(за згодою) 

 

Літераті Тетяна Олександрівна  - Заслужений журналіст України, член 

Органу (за згодою) 

 

Полтавцева Тетяна Вікторівна - начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства, 

член Органу 

 

Станко Юрій Юрійович - начальник управління муніципальної 

варти, член Органу 

 

Стричик Олена Георгіївна - начальник відділу дизайну міського 

середовища, управління 

містобудування та архітектури, член 

Органу 

 

Чернобук Алла Леонідівна  - депутат Ужгородської міської ради, 

член Органу (за згодою) 

 

 

 

Секретар ради               Андрій РИБА 


