
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
30.06.2015                             Ужгород                                         № 260 

 
 

Про склад робочої групи 
 
 

З метою підготовки нормативно-правових актів міської ради щодо 
встановлення ставок та надання пільг по податках та зборах (обов’язкових 
платежах) до бюджету міста, керуючись статтею 42 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" : 

 
1. Утворити робочу групу у складі згідно з додатком. 
2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського 

голови 07.12.2010 р. № 313; 02.11.2011 р. № 410; 17.10.2013 р. № 390; 
30.12.2014 № 487. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Шафаря Я.В. 

 
 
 
 

В.о. міського голови,  
секретар ради                                                                                      Б.Андріїв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  Додаток 
       до розпорядження міського голови 
                30.06.2015 № 260 
 
 

Склад 
робочої групи 

 
Шафарь                                      - заступник міського голови з питань 
Ярослав  Васильович                  підприємництва, регуляторної політики,  
                 торгівлі, транспорту та зв’язку,  
                                                      керівник робочої групи 
 
Кенс                                   - заступник начальника фінансового управління, 
Оксана Юріївна                            начальник відділу доходів бюджету,  
                                                       секретар робочої групи                            
 

 
Члени робочої групи: 

 
Александров                               - начальник юридичного відділу 
Денис Олегович    
  
Андрієвська                               - голова Правління Асоціації платників податків         
Світлана Володимирівна            м. Ужгород (за згодою) 
 
Гах                                              -  начальник фінансового управління 
Леся Мирославівна                    
 
Дацюк                                         - голова постійної комісії з питань економічного 
Констянтин Леонідович             розвитку, планування, інновацій,  інвестиційної 

                             і промислової політики, транспорту, 
                                          зв’язку та енергетики, торгівлі, підтримки 
                                         підприємництва та регуляторної політики 

                                                     (за згодою) 
 
Дикун                                         - заступник начальника, начальник відділу  
Любов Йосипівна                       державного земельного кадастру             
                                                     Управління Держземагенства в  
                                                      Ужгородському районі   
                                                     Закарпатської області (за згодою) 
 
Івегеш                                         - в.о. начальника управління містобудування та    
Михайло Михайлович                архітектури 
 



 
 
Король                                        - депутат міської ради (за згодою) 
Світлана Ігнатівна 
 
Левко                                         - завідувач сектору адміністрування майнових            
Іван Іванович                              податків, ДПІ у м.Ужгороді ГУ ДФС  у    
                                                     Закарпатській області (за згодою) 
 
Петренко                                     - завідувач сектору місцевих податків і зборів, 
Микола Віталійович                   плати за землю, ресурсних та неподаткових           

                                       платежів, ДПІ у м. Ужгороді ГУ ДФС  у                       
                              Закарпатській області  (за згодою) 

 
Садовнікова                              - начальник відділу оренди та приватизації  
Вероніка Олександрівна            майна і землі, управління майном  
                                                     департаменту міського господарства 
 
Чепкий                                      - начальник відділу землекористування 
Олександр Олексійович 
 
Щербанич                                -  начальник відділу економіки та промисловості,            
Сергій Іванович                         управління економіки та підприємництва 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                        Я. Шафарь 
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