
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
17.03.2016                               Ужгород                                          № 96 

 
 
  Про робочу групу 

 
 

З метою проведення аналізу пропозицій (зауважень), поданих у ході 
громадських слухань із перейменування вулиці Руської на вулицю Наума 
Рєпкіна, відповідно до Закону України "Про присвоєння юридичним особам 
та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат історичних подій" та постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 
під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права 
власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать 
фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій", керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити склад робочої групи згідно з додатком. 
2. Робочій групі до 24.03.2016р. провести узагальнений аналіз 

пропозицій (зауважень) із перейменування вулиці, що надійшли під час 
громадського обговорення.  

3. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв'язків з 
громадськістю (Пуглик О.І.) забезпечити оприлюднення аналізу пропозицій 
із перейменування вулиці. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 
 

 
 
 
 



 
 

                Додаток  
   до розпорядження міського голови 

                                                                         17.03.2016  №  96 
 

Склад робочої групи 
 
Білак Олександр Павлович          - заступник міського голови, голова   
                                                           робочої групи 
Бобров Євгеній Володимирович - начальник  управління у справах  культури,
     спорту, сім'ї та молоді, заступник голови  
                                                           робочої групи 
Квіт Валентина Вікторівна          -  заступник начальника управління  
                                                           містобудування та архітектури, секретар     
                                                           робочої групи 
 

Члени робочої групи: 
  
Долгош Одарка Іванівна             -   кандидат мистецтвознавства, доцент,   
                                                           художнього завідувач  кафедри   дизайну     
                                                           Закарпатського інституту (за згодою) 
Івегеш Михайло Михайлович    -   в.о. начальника управління містобудування 

та архітектури 
Гайдук Тарас Степанович             -  заступник голови правління громадської    
                                                           організації "Закарпатська громада"  
                                                           (за згодою) 
Орбан Наталія Леонідівна          -   заступник начальника юридичного відділу 
Рєпкін Євген Наумович              -   голова благодійного фонду "Художники - 
                                                           дітям" (за згодою) 
Роман Василь Михайлович        -   скульптор, лауреат обласної премії ім.   

Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, член 
Закарпатської організації Національної 
спілки   художників України (за згодою)  

Романюк Сергій Валерійович     -  головний спеціаліст відділу культури                    
      управління у справах культури, спорту,  
                                                           сім'ї та молоді 
 
 
Заступник міського голови                                                                 О. Білак 

 
 

 


