
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.08.2021                Ужгород                      № 379 

 

Про внесення змін до рішень  

щодо складу комісій та  рад  

виконкому міської ради 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги розпорядження міського голови  

22.07.2021 №  382 «Про зміни до розпорядження міського голови 14.07.2021     № 

382», 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 комісій: 

       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); 

       міської міжвідомчої комісії з питань реалізації державної тарифної політики 

в житлово-комунальній галузі, на пасажирському транспорті та інших сферах 

діяльності (додаток 22)    Решетаря В.В., 

- увести до складу зазначених комісій Глаголу  Ярослава Івановича, 

начальника управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення; 

 

-вивести зі складу опікунської ради з питань опіки та піклування над 

недієздатними та обмежено дієздатними особами (додаток 4) Решетаря В.В., 

- увести до складу ради Столярову Ірину Михайлівну, заступника 

начальника  управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення та 

затвердити заступником голови ради; 

 

 



- вивести зі складу міської координаційної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекцї /СНІДУ (додаток 31)   Погорєлова А.В., Решетаря 

В.В., 

- увести да складу міської координаційної ради: 

 Рахівського Юрія Васильовича, заступника міського голови та 

затвердити головою ради; 

Глаголу Ярослава Івановича, начальника управління охорони здоров’я 

та цивільного захисту населення та затвердити заступником голови ради; 

 

- вивести зі складу надзвичайної протиепізоотичної комісії (додаток 32) 

Погорєлова А.В., Решетаря В.В., 

- увести до складу комісії: 

Рахівського Юрія Васильовича, заступника міського голови та 

затвердити головою комісії; 

Глаголу Ярослава Івановича, начальника управління охорони здоров’я 

та цивільного захисту населення; 

 

- вивести зі складу протиепідемічної комісії (додаток 33) Погорєлова 

А.В., Решетаря В.В., 

- увести до складу комісії: 

Рахівського Юрія Васильовича, заступника міського голови та 

затвердити заступником голови комісії; 

Столярову Ірину Михайлівну, заступника начальника  управління 

охорони здоров’я та цивільного захисту населення та затвердити секретарем 

комісії; 

Глаголу Ярослава Івановича, начальника управління охорони здоров’я 

та цивільного захисту населення та Оберемко Світлану Володимирівну, 

завідуючу відділенням епідеміологічних розстежень Ужгородської філії ДУ 

«Закарпатський  обласний центр контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров’я України»(за згодою) та  затвердити членами 

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) Погорєлова А.В., 

- увести до складу комісії: 

Рахівського Юрія Васильовича, заступника міського голови та 

затвердити головою комісії. 

 

2. Затвердити комісію з питань забезпечення та своєчасності і повноти 

сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій 

та інших соціальних виплат (додаток 7) у новому складі, що додається. 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконкому  

25.08.2021  № 379 

 

                                                                       Додаток 7 до рішення 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 

 

 

Погорєлов Артем Вікторович – заступник міського голови, голова 

комісії 

 

Афанасьєва Олеся Вікторівна – заступник начальника управління 

економічного розвитку міста, начальник 

відділу з питань праці та зайнятості 

населення, заступник голови комісії 

 

Якима Тетяна Андріївна – головний спеціаліст відділу з питань 

праці та зайнятості населення управління 

економічного розвитку міста, секретар 

комісії  

 

Члени комісії: 

 

Дюлай  Василь  Іванович – заступник начальника ДПІ у м. Ужгород 

ГУ ДПС у Закарпатській області (за 

згодою) 

 

Воловар Ольга Володимирівна –  головний спеціаліст відділення 

Національної служби посередництва і 

примирення (за згодою) 

 

Гриник Галина Дмитрівна - начальник головного управління 

статистики у Закарпатській області (за 

згодою) 

 

Кенс Оксана Юріївна – заступник директора департаменту, 

начальник відділу планування  та аналізу 

доходів бюджету департаменту фінансів 

та бюджетної політики 

 

https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8


Кордас  Ольга Олександрівна 

 

–  завідувач сектору з питань банкрутства 

відділу банкрутства Південно-західного 

міжрегіонального управління міністерства  

юстиції (м. Івано-Франківськ) (за згодою) 

  

Месевра Мар’яна Юріївна   – заступник начальника відділу закупівель 

та регулювання економічної діяльності  

департаменту міського господарства 

 

Маєрчик Павло Степанович 

 

 

– депутат міської ради (за згодою) 

 

Сембер Вікторія Юріївна  – начальник 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) 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                             Ігор ФАРТУШОК 

 

 

 

https://declarations.com.ua/office/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96

