
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

31.07.2015                                             Ужгород                        № 301 
 
 
 
Про комісію з питань заборгованості  
Коритнянської сільради перед КП 
“Водоканал м.Ужгорода” 
 
 
 

На виконання доручення четвертого пленарного засідання чергової 
ХХVII сесії Ужгородської міської ради VІ скликання 09 липня 2015 року: 

 
1.Утворити комісію з питань заборгованості Коритнянської сільської 

ради перед КП “Водоканал м.Ужгорода” у складі згідно з додатком. 
2.Комісії у строк до  15 серпня 2015 р. провести відповідну роботу та 

подати конкретні пропозиції.  
3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
  
 
 

Міський голова            В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Додаток 
до розпорядження міського голови 
31.07.2015 №  301 

 
 
 

СКЛАД  
комісії з питань заборгованості Коритнянської сільської ради перед  

КП “Водоканал м.Ужгорода” 
 
 

Андріїв Богдан Євстафійович -секретар ради, голова комісії 
Фленько Володимир Юрійович -заступник міського голови, заступник 

голови комісії 
 

                                          Члени комісії:  
 

Буланов Ростислав Михайлович -депутат міської ради 
Гах Леся Мирославівна -начальник фінансового управління 
Карташов Станіслав Олександрович -директор КП “Водоканал 

м.Ужгорода” 
Ковач Сергій Васильович -секретар постійної комісії обласної 

ради з питань розвитку бізнесу, 
виробничої інфраструктури, 
банківської діяльності та інвестицій 
(за згодою) 

Костенчук Олександр Анатолійович -директор департаменту міського 
господарства 

Манді Мар’яна Іванівна -голова Коритнянської сільської ради 
(за згодою) 

Румянцев Тарас Анатолійович 
 
Рошко Людмила Михайлівна 

-депутат міської ради 
 
- начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату Ужгородської 
районної ради (за згодою) 

Рояк Марія Берталонівна -голова Часлівської сільської ради (за 
згодою) 

Яцків Олена Іванівна -начальник відділу департаменту 
міського господарства 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     Д.Геворкян 
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