
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

10.12.2014                             Ужгород                               № 429 
 
Про створення комісій  
 
 
 З метою обґрунтованості формування тарифів на послуги з вивезення та 
захоронення твердих побутових відходів, водопостачання та водовідведення, 
перевезення пасажирів, розглянувши звернення громадської ради при 
Ужгородській міській раді та лист громадської організації «Люстраційна комісія 
Закарпатської області» 01.12.2014 №12,  відповідно до статті  42 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”: 
 1. Затвердити склад  комісій для визначення обґрунтованості тарифів: 
  на послуги з вивезення твердих побутових відходів (додаток 1); 
- на послуги з водопостачання та водовідведення (додаток 2); 
- на послуги міських пасажирських перевезень (додаток 3). 
 2. Комісіям в термін до 05.12.2014 року провести перевірку 
обґрунтованості формування тарифів, про що скласти відповідні акти та подати 
конкретні пропозиції. 
 3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова             В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1  

до розпорядження міського голови 
_01.12.2014р.__№ __429__ 

 
Склад комісії   

 для визначення обґрунтованості тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів  

 
 

Костенчук Олександр Анатолійович - в.о. директора департаменту міського 
господарства, голова комісії 

Кут Михайло Михайлович - головний спеціаліст відділу з питань 
тарифів управління економіки та 
підприємництва, секретар комісії 

Члени комісії: 
 

Гах Леся Мирославівна  - начальник фінансового управління 

Данацко Іван Іванович - громадський активіст (за згодою) 

Катинська Людмила Іванівна - начальник відділу з питань тарифів 
управління економіки та 
підприємництва 

Пересоляк Олександр Сергійович голова громадської ради при 
Ужгородській міській раді 

Чухрай Олег Іванович - директор ТОВ “АВЕ Ужгород” (за 
згодою) 

Яцків Олена Іванівна - начальник економічно-договірного 
відділу департаменту міського 
господарства 

  

  
 
 
 

Міський голова        В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2  
до розпорядження міського голови 

_01.12.2014р.__№ __429__ 
 
 

Склад комісії   
 для визначення обґрунтованості тарифів на послуги  з водопостачання та 

водовідведення 
 
 

Волошин Іван Іванович - перший заступник міського  голови, 
голова комісії 

Катинська Людмила Іванівна - заступник начальника управління, 
начальник відділу з питань тарифів 
управління економіки та 
підприємництва, секретар комісії 

Члени комісії: 
 

Гах Леся Мирославівна  - начальник фінансового управління 

Данацко Іван Іванович - громадський активіст (за згодою) 

Костенчук Олександр Анатолійович - в.о. директора департаменту міського 
господарства 

Пересоляк Олександр Сергійович голова громадської ради при 
Ужгородській міській раді 

Омельяненко Юрій Віталійович - директор КП “Водоканал м. 
Ужгорода” 

Яцків Олена Іванівна - начальник економічно-договірного 
відділу департаменту міського 
господарства 

  

  
 
 
 

Міський голова        В. Погорелов 
 
 
 



Додаток 3  
до розпорядження міського голови 

01.12.2014р.__№ __429__ 
 

Склад комісії   
 для визначення обґрунтованості тарифів на послуги  міських пасажирських 

перевезень 
 
 

Шафарь Ярослав Васильович  - заступник міського голови, голова 
комісії 

Кут Михайло Михайлович - головний спеціаліст відділу з питань 
тарифів управління економіки та 
підприємництва, секретар комісії 

Члени комісії: 
 

Білей Сергій Іванович - начальник відділу транспорту, 
держзакупівель та зв’язку  

Гах Леся Мирославівна  - начальник фінансового управління 

Данацко Іван Іванович - громадський активіст (за згодою) 

Катинська Людмила Іванівна - начальник відділу з питань тарифів 
управління економіки та 
підприємництва 

Козун Володимир Іванович - директор ПАТ “Ужгородське АТП 
12107” (за згодою) 

Куля Олексій Петрович - голова громадської організації 
“Асоціація автомобільних перевізників  
міста Ужгорода”(за згодою) 

Пересоляк Олександр Сергійович голова громадської ради при 
Ужгородській міській раді 
 
 
 

Міський голова        В. Погорелов 


