
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.07.2021                        Ужгород                          № 351 

 

 

Про внесення змін до рішень  

щодо складу комісій, рад,  

комітетів виконкому міської ради 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги розпорядження міського голови  

14.07.2021 №  351 «Про функціональні повноваження міського голови, секретаря 

ради, заступників міського голови та керуючого справами виконкому», 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу комісій, затверджених рішенням виконкому 

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

міської ради» (зі змінами), а саме: 

- вивести зі складу комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та 

інших соціальних виплат (додаток 7) Шимона І.П.; 

 

- вивести зі складу міської комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (додаток 8) Горвата М.В.; 

- увести до до складу комісії Петрову Мирославу Василівну, заступника 

начальника управління соціальних допомог, начальник відділу субсидій; 

 

- вивести зі складу комісії з підготовки проєктів нормативно-правових 

актів міської ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках і 

зборах, що зараховуються до бюджету міста (додаток 10) Пинзеника В.В.; 

- увести до складу комісії Погорєлова Артема Вікторовича, заступника 

міського голови та затвердити головою комісії; 

 

- вивести зі складу комісій: 

 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 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) Шимона І.П.; 

 -увести до складу зазначених комісій Рахівського Юрія Васильовича, 

заступника міського голови та затвердити головою комісій; 

 

- вивести зі складу міської міжвідомчої комісії з питань реалізації 

державної тарифної політики в житлово-комунальній галузі, на міському 

пасажирському транспорті та інших сферах діяльності (додаток 22) Шимона І.П., 

Гомоная В.В.; 

- увести до складу комісії: 

- Погорєлова Артема Вікторовича, заступника міського голови та 

затвердити головою комісії; 

- Рахівського Юрія Васильовича, заступника міського голови та 

затвердити заступником голови комісії; 

- Пинзеника Василя Васильовича, заступника міського голови  затвердити 

заступником голови комісії; 

 

- вивести зі складу комісії з визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості на території м. Ужгород (додаток 18) Мелкумяна А.С.; 

- увести до складу комісії Азізян Ірину Леонідівну, депутата міської ради 

(за згодою); 

 

- вивести зі складу комісії з демонтажу самовільно встановлених малих 

архітектурних форм та тимчасових споруд (додаток 21) Мелкумяна А.С.; 

- увести до складу комісії Азізян Ірину Леонідівну, депутата міської ради 

(за згодою); 

 

- вивести зі складу комісії з розгляду заяв на встановлення режиму 

роботи закладів сфери обслуговування усіх форм власності на території міста 

(додаток 23) Пинзеника В.В., Ковтан Ж.Е.; 

- увести до складу комісії: 



 Погорєлова Артема Вікторовича, заступника міського голови та 

затвердити головою комісії; 

Дюлая Василя Івановича,  заступника начальника ДПІ у м. Ужгороді ГУ 

ДПС у Закарпатській області (за згодою); 

 

- вивести зі складу комісії з організації дрібнороздрібної торгівлі 

(додаток 24) Пинзеника В.В., Ковтан Ж.Е., Мелкумяна А.С.; 

- увести до складу комісії: 

 Погорєлова Артема Вікторовича, заступника міського голови та 

затвердити головою комісії; 

Дюлая Василя Івановича,  заступника начальника ДПІ у м. Ужгороді ГУ 

ДПС у Закарпатській області (за згодою); 

Азізян Ірину Леонідівну, депутата міської ради (за згодою); 

 

- вивести зі складу координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва (додаток 25) Пинзеника В.В.; 

- увести до складу комісії Погорєлова Артема Вікторовича, заступника 

міського голови та затвердити заступником голови комісії; 

 

- вивести зі складу комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків 

для здійснення підприємницької діяльності біля закладів ресторанного 

господарства у м. Ужгород (додаток 26) Борця В.О., Шимона І.П., Мелкумяна 

А.С., Мандича Ю.В. 

- увести до складу комісії Пинзеника Василя Васильовича, заступника 

міського голови та затвердити головою комісії; 

Боршовського Олега Ігоровича, начальника управління містобудування 

та архітектури і затвердити заступником голови комісії; 

Чорнія Ігоря Ігоровича, депутата міської ради (за згодою); 

Мандича Юрія Юрійовича, члена виконавчого комітету;  

 

- вивести зі складу комісії з питань найменування (перейменування) 

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

території м. Ужгород (додаток 27) Борця В.О.; 

- увести до складу комісії Пинзеника Василя Васильовича, заступника 

міського голови та затвердити головою комісії; 

 

беручи до уваги звернення управління патрульної поліції в Закарпатській 

області Департаменту патрульної поліції: 

- вивести зі складу комісії з безпеки дорожнього руху та координації 

роботи автотранспорту (додаток 29) Стеблюка Ю.Ю.; 

 - увести до складу комісії Чиженка Дмитра Миколайовича, старшого 

інспектора відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в 

Закарпатській області Департаменту патрульної поліції. 

 

- вивести зі складу міської координаційної ради з питань протидії 



туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу (додаток 31) Гомоная В.В., Біксея А.Б. 

- увести до складу комісії: 

 Погорєлова Артема Вікторовича, заступника міського голови та 

затвердити головою комісії; 

Келемец Аллу Михайлівну, директора департаменту соціальної 

політики; 

 

- вивести зі складу надзвичайної протиепізоотичної комісії (додаток 32) 

Гомоная В.В.,  

- увести до складу комісії  Погорєлова Артема Вікторовича, заступника 

міського голови та затвердити  головою комісії; 

 

- вивести зі складу протиепідемічної комісії (додаток 33) Гомоная В.В.;  

- увести до складу комісії Погорєлова Артема Вікторовича, заступника 

міського голови та затвердити заступником голови комісії; 

 
- вивести зі складу 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) Рахівського Ю.В.; 

- увести до складу комісії  Погорєлова Артема Вікторовича, заступника 

міського голови та затвердити  головою комісії; 
 
- вивести зі складу спостережної комісії (додаток 40) Шимона І.П.; 

- увести до складу комісії  Погорєлова Артема Вікторовича, заступника 

міського голови та затвердити  головою комісії. 
 
2. Вивести зі складу адміністративної комісії,  затвердженого  рішенням 

виконкому 24.03.2021 № 146 Шимона І.П.; 

- увести до складу комісії  

Погорєлова Артема Вікторовича, заступника міського голови та 

затвердити заступником голови комісії; 

Лелекач Наталію Орестівну, начальника відділу підприємництва 

управління економічного розвитку міста. 

  Затвердити розпорядження міського голови 26.07.2021 № 386 «Про 

адміністративну комісію». 

3. Вивести зі складу комісії з вирішення земельних спорів щодо меж 

земельних ділянок та додержання добросусідства, затвердженого  рішенням 

виконкому 28.04.2021 № 190  Мелкумяна А.С.; 

 - увести до складу комісії Волосянського Олександра Павловича, 

депутата міської ради (за згодою). 

4. Вивести зі складу робочої групи щодо виконання забудовниками 

містобудівних умов та обмежень, а також технічних умов, виданих 

експлуатуючими організаціями при прийнятті в експлуатацію завершених 



будівництвом об’єктів на території міста Ужгород, затвердженого рішенням 

виконкому 27.01.2021 № 25 (зі змінами) Шимона І.П., Лііса Р.М., Пекаря В.І.; 

- увести до складу робочої групи  

Рахівського Юрія Васильовича, заступника міського голови та затвердити 

головою комісії; 

Ленька Артема Юрійовича, начальника управління правового 

забезпечення. 

5. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 2 до рішення виконкому 

25.02.2019 № 60 (зі змінами). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


