
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  IX  сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня  2021 року                    Ужгород                                   № 425 

 

Про реорганізацію виконавчих 

органів міської ради 

 

Керуючись статтями 104—107 Цивільного кодексу України, статтями 26, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

оптимізації роботи міської ради та її виконавчих органів, раціонального 

використання матеріальних, фінансових та людських ресурсів 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Перейменувати департамент міського господарства (юридична адреса: 

88000, м. Ужгород, площа Поштова, 3, код ЄДРПОУ 36541721) на департамент 

міської інфраструктури Ужгородської міської ради. 

2. У межах затвердженої штатної чисельності працівників (рішення  ХLI 

сесії міської ради VIІ скликання 14 листопада 2019 року № 1790 «Про 

затвердження структури апарату ради та її виконавчих органів, їх загальної 

штатної чисельності») реорганізувати управління капітального будівництва 

Ужгородської міської ради (юридична адреса: 88000, м. Ужгород, площа 

Жупанатська, 3, код ЄДРПОУ 05517713) та управління муніципальної варти 

Ужгородської міської ради (юридична адреса: 88000, м. Ужгород, вулиця 

Небесної Сотні, 4, код ЄДРПОУ 42854110) шляхом приєднання до 

департаменту  міської  інфраструктури Ужгородської міської ради. 

 3. Попередити в установленому чинним законодавством  України порядку 

працівників департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, 

управління капітального будівництва Ужгородської міської ради та управління 

муніципальної варти Ужгородської міської ради  про зміни в організації 

виробництва і праці. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій 

працівників вищезазначених виконавчих органів у порядку та на умовах, 

визначених чинним законодавством України. 

4. Встановити строк для пред’явлення кредиторами вимог  —  два місяці з 

дня оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує політику у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 



    5. Створити комісію з реорганізації управління капітального 

будівництва Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 05517713) шляхом 

приєднання до департаменту міського господарства Ужгородської міської 

ради (код ЄДРПОУ 36541721) та комісію з реорганізації управління 

муніципальної варти Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 42854110) 

шляхом приєднання до департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради (код ЄДРПОУ 36541721), затвердити їх склад згідно з додатком 1 

та додатком 2 до даного рішення. 

6. Комісіям з реорганізації, що зазначені у п. 5 даного рішення, вжити всіх 

необхідних заходів для проведення процедури реорганізації управління 

капітального будівництва Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 05517713), 

управління муніципальної варти Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 

42854110) шляхом їх приєднання до департаменту міського господарства 

Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 36541721) відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

7. Головам  комісій з реорганізації, що визначені у додатку 1 та додатку 2 

до даного рішення, забезпечити проведення державної реєстрації припинення 

в результаті реорганізації управління капітального будівництва Ужгородської 

міської ради, управління муніципальної варти Ужгородської міської ради 

шляхом приєднання до департаменту міського господарства Ужгородської 

міської ради та подати у встановленому чинним законодавством України 

порядку та строки відповідні документи до державного реєстратора для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

8.  З моменту приєднання визначити департамент міської інфраструктури 

Ужгородської міської ради  правонаступником усіх майнових і немайнових 

прав та обов’язків управління капітального будівництва Ужгородської міської 

ради (код ЄДРПОУ 05517713) та управління муніципальної варти 

Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 42854110). 

9. Затвердити штатну чисельність працівників департаменту міської  

інфраструктури Ужгородської міської ради у кількості 75 штатних одиниць. 

10. Розробити положення про департамент міської інфраструктури і 

подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

11. Привести існуючу структуру виконавчих органів міської ради, 

затверджену рішенням  XLI  сесії  міської ради  VIІ скликання  14 листопада 

2019 року  № 1790 «Про затвердження структури апарату ради та  виконавчих 

органів міської ради, їх загальної штатної чисельності» (із змінами та 

доповненнями до нього),  у відповідність до цього рішення. 

  12. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського 

голови  Ю. Рахівського. 
 

 

 
 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 



        Додаток 1                                                                                            

        до рішення   ІХ  сесії    

        міської ради VIII скликання 

                                                                                   07.09.2021 року    № 425 

 

 

СКЛАД комісії з реорганізації 

управління капітального будівництва Ужгородської міської  ради 

шляхом приєднання до департаменту міського господарства  

Ужгородської міської ради 

 

 

Голова комісії 

 

Савко  

Михайло Васильович 

- заступник начальника   управління 

капітального будівництва, головний 

інженер 

РНОКПП 

 

 

Члени комісії: 

 

Станкович 

Вікторія Іванівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку    та      звітності   управління 

капітального будівництва, головний 

бухгалтер 

 

РНОКПП 

 

Баняс                

Василь Юрійович 

- начальник   юридичного      відділу 

департаменту міського господарства 

РНОКПП 

 

 

 

Секретар ради                                                                        Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 2                                                                                            

        до рішення  ІХ  сесії    

        міської ради VIII скликання 

                                                                                   07.09.2021 року №  425 

 

 

СКЛАД комісії з реорганізації 

управління муніципальної варти Ужгородської міської ради  

шляхом приєднання до департаменту міського господарства  

Ужгородської міської ради 

 

 

Голова комісії 

 

Пугачов  

Володимир 

Олександрович 

- заступник начальника управління, 

начальник відділу контролю за 

паркуванням управління 

муніципальної варти 

РНОКПП 

 

 

Члени комісії: 

 

Давидів 

Надія Володимирівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності управління 

муніципальної варти, головний 

бухгалтер 

 

РНОКПП 

 

Баняс                 

Василь Юрійович 

- начальник   юридичного      відділу 

департаменту міського господарства 

РНОКПП 

 

 

 

Секретар ради                                                                        Арсен МЕЛКУМЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


