
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2021 року                    Ужгород                                  № 121 

 

Про зміни до рішення  

VII сесії міської ради VII скликання  

14 квітня 2016 року № 164  

 

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

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

Координаційної ради в місті Ужгород з питань захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромських національних меншин, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення VII сесії міської ради VII скликання 14 квітня 

2016 року № 164 «Про Координаційну раду в місті Ужгород з питань захисту та 

інтеграції в українське суспільство ромських національних меншин», виклавши 

Додаток 3 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 VIIІ 

скликання  

від 23.02.2021 р. № 121 

 

Додаток 3 

до рішення І сесії  

міської ради VII скликання  

від 14.04.16_№ 164_ 

 

СКЛАД 

Координаційної ради 

в місті Ужгороді з питань захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромських національних меншин 

 

 

Гомонай Василь Васильович   - голова Координаційної ради, заступник 

міського голови 

Мандич Юрій Васильович  - заступник голови Координаційної ради, 

депутат Ужгородської міської ради 

Горват Мирослав Васильович - заступник голови Координаційної ради, 

депутат Ужгородської міської ради 

Петрецький Віктор Васильович  - секретар Координаційної ради, головний 

спеціаліст з питань охорони культурної 

спадщини відділу культури управління у 

справах культури, молоді та спорту 

 

Члени Координаційної ради: 

 

Кондур Земфіра Анатоліївна - член ГО «Об’єднаймо зусилля» (за згодою) 

Кулчар Елеонора Іванівна - голова Благодійного фонду «Благо» (за 

згодою) 

Прозор Євгеній Ігорович - депутат Ужгородської міської ради (за 

згодою) 

Смірнов Віталій Володимирович  - депутат Ужгородської міської ради (за 

згодою) 

Чічак Сергій Андрійович - заступник громадської організації 

Товариства ромів Закарпаття «Рома» та 

заступник голови Конгресу ромів 

Закарпаття «Праліпе» (за згодою) 

 

 

Секретар ради                Андрій РИБА 


