
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
15.09.2021 Ужгород                                       № 507

   
   

Про робочу групу 
 

 
Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення депутата Глаголи Я.В. від 06.09.2021 року       

№ 01-11/663,  
 

 1. Утворити робочу групу з вивчення та визначення доцільності 
замовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць 

Августина Волошина, Капітульної, Замкової, Івана Ольбрахта, Мілана Шашіка 
та площі Андрія Бачинського в м. Ужгороді у складі  згідно з додатком. 

 2. Робочій групі до 25.10.2021 року провести обстеження зазначених 
вулиць, про що скласти відповідний акт, в якому зазначити необхідність 

капітального ремонту або реконструкції покриття з кам`яної бруківки. 
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Ю. Рахівського. 
 
 

Міський голова           Богдан АНДРІЇВ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Додаток 
до розпорядження міського голови 

15.09.2021 № 507 
 

Склад робочої групи 

 
Рахівський Юрій Васильович  - заступник міського голови, голова 

робочої групи 
Бабидорич Володимир Іванович - директор департаменту міського 

господарства, заступник голови робочої 
групи  

Кіндрат Владислав Яношович  - спеціаліст І категорії відділу технічного 
нагляду за капітальним ремонтом об`єктів 

благоустрою та  житлового фонду 
департаменту міського господарства, 

секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 
 

Библик Богдан Федорович - начальник Ужгородського відділення АТ 

«Закарпатгаз» ( за згодою) 
Боршовський Олег Ігорович - начальник управління архітектури та 

містобудування, головний архітектор 
Глагола Віталій Ярославович - депутат міської ради (за згодою) 

Довбак Іван Михайлович - директор КП «КШЕП» 
Іштвані Олександр Тіборович 

 

- представник Ужгородського МРЕМ      

(за згодою) 
Карташов Станіслав Олександрович  - директор КП «Водоканал  м. Ужгорода» 

Кордонець Володимир 
Володимирович 

- директор ТОВ «Унгвар-Електро» 
(за згодою) 

Лаба Ігор Борисович - начальник відділу технічного нагляду за 
капітальним ремонтом об`єктів 
благоустрою та  житлового фонду 

департаменту міського господарства 
Опаленик Іван Іванович - директор ТОВ «Зеленгосп-Ужгород» 

(за згодою) 
Пайда Оксана Володимирівна - начальник відділу благоустрою 

департаменту міського господарства 
Петрецький Віктор Васильович - головний спеціаліст з питань  охорони 

культурної спадщини управління у 
справах культури, молоді та спорту 

 
 

Керуючий справами виконкому               Ігор ФАРТУШОК 


