
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

27.05.2016                   Ужгород                               № 196 

 

 

Про проведення перевірки достовірності відомостей 

щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 

«Про очищення влади», в Ужгородській міській раді  

та її виконавчих органах 
 

 

 З метою реалізації вимог Закону України  «Про очищення влади», 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 

563  Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”, а також 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №1025-р 

«Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону 

України «Про очищення влади»: 

1. Затвердити графік проведення перевірки посадових осіб 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів (додаток). 

2. Організацію проведення перевірки покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

3. Проведення перевірки розпочати з 01 червня 2016 року. 

4. Визначити відділ кадрової роботи, нагород та спецроботи (Воловар 

М.В.) відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей 

щодо застосування заборон, передбачених  частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України «Про очищення влади», в Ужгородській міській раді 

та її виконавчих органах. 

5. Відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи (Воловар М.В.) 

ознайомити з цим розпорядженням усіх посадових осіб Ужгородської міської 

ради та її виконавчих органів під особистий підпис. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                             Б.Андріїв 

 

 



  Додаток  

                                                 до розпорядження міського голови 

                                                            27.05.2016 № 196 

 

Графік 

проведення  перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 

«Про очищення влади», в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах 

 

01 червня 2016       -     31 серпня 2016 року 

Секретар ради Сушко Андріана Антонівна 

Керуючий справами виконкому Макара Олена Михайлівна 

Начальник відділу по роботі з 

депутатами та постійними комісіями 

Шевчук Олеся Олександрівна 

Заступник начальника відділу по 

роботі з депутатами та постійними 

комісіями 

Лукша  Наталія Олегівна 

Заступник начальника управління 

економіки та підприємництва, нача-

льник відділу зовнішньоекономічних 

зв’язків, інвестицій та туризму 

Травіна Ольга Валеріївна 

Начальник відділу організаційної 

роботи  та внутрішньої політики 

Пуглик Олександр Ігорович 

Начальник загального відділу Рудов Оксана  Миколаївна 

Начальник   відділу реєстрації місця 

проживання  

Кравчук Володимир Володимирович 

Начальник відділу роботи  із 

зверненнями громадян 

Махобей Тетяна Анатоліївна 

Начальник протокольного відділу Козак Наталія Дмитрівна 

Начальник відділу кадрової роботи, 

нагород та спецроботи 

Воловар  Марія Василівна 

06 червня 2016       -     06 вересня 2016 року 

Заступник начальника управління 

правового забезпечення, начальник 

відділу позовної та претензійної 

роботи 

Пекар Віталій Іванович 

Начальник господарсько-експлуатаці-

йного відділу  

Мудра Олександр Іванович 

Заступник начальника господарсько-

експлуатаційний відділу 

Куценко Ігор Миколайович 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку міської ради та виконкому 

Турховська Ганна Іванівна 

Заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

та виконкому 

Торма Надія Іванівна 



Начальник архівного відділу Мар’їна Тетяна Іванівна 

Заступник начальника архівного 

відділу 

Бондаренко Ганна Борисівна 

Начальник служби у справах дітей Арокгаті Марія Юріївна 

Заступник начальника служби у 

справах дітей 

Годованець  Василь  Михайлович 

Начальник відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Зима Ірина Василівна  

Заступник начальника відділу 

оборонної та мобілізаційної роботи 

Дмитрієв Сергій Вікторович 

Начальник відділу ведення  

Державного  реєстру  виборців 

Жирков Григорій В’ячеславович 

Начальник відділу муніципальної 

поліції  

Просяник Сергій Борисович  

Начальник відділу міжнародних 

ґрантових програм та інновацій 

Тарахонич Вікторія Юріївна 

Начальник центру надання 

адміністративних послуг, 

адміністратор 

Павлув  Жанна Вікторівна 

14 червня 2016       -     14 вересня 2016 року 

Заступник начальника управління 

містобудування  та архітектури 

Квіт Валентина Вікторівна 

Начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування  

та архітектури 

Івегеш Михайло Михайлович 

Заступник начальника центру 

надання адміністративних послуг, 

начальник відділу дозвільно-

погоджувальних  процедур, 

адміністратор 

Крайниківська Леся Юріївна 

Начальник відділу 

землекористування 

Чепкий Олександр Олексійович 

Начальник фінансового управління Гах Леся Мирославівна 

Заступник начальника фінансового 

управління, начальник бюджетного 

відділу 

Граб Галина Ярославівна 

Заступник начальника фінансового 

управління, начальник відділу 

доходів бюджету 

Кенс Оксана Юріївна 

Начальник управління капітального 

будівництва 

Юрко Адам Адамович 

Начальник управління освіти Бабунич Оксана Юріївна 

Заступник начальника управління 

освіти 

Пуківська  Марина Іванівна 

Начальник управління у справах Бобров Євгеній Володимирович 



культури, спорту, сім’ї та молоді 

Заступник начальника управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді, начальник відділу культури 

Василиндра Ольга Михайлівна 

Начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Біксей Андрій Борисович 

Заступник начальника управління 

праці та соціального захисту 

населення 

Ковач Марія Федорівна 

Директор Ужгородського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді                                                                                               

Фленько Іван Іванович 

20 червня 2016       -     20 вересня 2016 року 

Головний спеціаліст відділу по роботі 

з депутатами та постійними 

комісіями 

Павленко Варвара Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу по роботі 

з депутатами та постійними 

комісіями 

Просяник Тетяна Сергіївна 

Заступник начальника загального 

відділу 

Лисюк Світлана Володимирівна 

 Головний спеціаліст відділу 

програмного та комп’ютерного 

забезпечення 

Білецький Олександр Степанович 

Спеціаліст 1 категорії відділу 

реєстрації місця проживання 

Голіцина Алла Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу роботи  

із зверненнями громадян 

Рогань Мар’яна  Степанівна 

Головний спеціаліст протокольного 

відділу 

Мінаєва Алла Ласлівна 

Головний спеціаліст відділу кадрової 

роботи, нагород та спецроботи 

Сідун Лариса Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу позовної 

та претензійної роботи управління 

правового забезпечення  

Зеленяк Світлана Сергіївна  

Головний спеціаліст відділу позовної 

та претензійної роботи управління 

правового забезпечення 

Федьо Тетяна Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу позовної 

та претензійної роботи управління 

правового забезпечення 

Гомза Діана Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу правової 

експертизи документів управління 

правового забезпечення 

Бандурин Олеся Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу правової Зінич  Алла Борисівна 



експертизи документів управління 

правового забезпечення 

Головний спеціаліст  господарсько-

експлуатаційний відділу 

Дорош Тарас Іванович 

Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку міської ради 

та виконкому  

Матковська Олександра Романівна 

Головний спеціаліст начальника 

архівного відділу 

Станчак Олена Степанівна 

Головний спеціаліст відділу  

транспорту, державних закупівель та 

зв’язку 

Драшкоці  Георгій Адальбертович 

Головний спеціаліст з тендерних 

питань відділу  транспорту, 

державних закупівель та зв’язку 

Химич Вікторія Віталіївна 

Головний спеціаліст відділу  транспо- 

рту, державних закупівель та зв’язку 

Цапліна Ірина Богданівна 

Державний реєстратор відділу 

реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців 

Онопко Марина Василівна 

27 червня 2016       -     28 вересня 2016 року 

Головний спеціаліст служби у 

справах дітей 

Мар’їн  Олександр Олександрович 

Головний спеціаліст служби у 

справах дітей 

Шатров Віктор Владиславович 

Спеціаліст І  категорії служби у 

справах дітей 

Ур Анжеліка Золтанівна 

Головний спеціаліст відділу ведення  

Державного  реєстру  виборців 

Терпак Тетяна Степанівна 

Головний спеціаліст відділу ведення  

Державного  реєстру  виборців 

Ковальчук  Катерина Артурівна 

Головний спеціаліст відділу 

муніципальної поліції 

Граб Іван Іванович 

Адміністратор відділу дозвільно-

погоджувальних  процедур центру 

надання адміністративних послуг 

Бобуська Наталія Юріївна 

 

Адміністратор відділу дозвільно-

погоджувальних  процедур центру 

надання адміністративних послуг 

Окогриб Єва Адальбертівна 

Начальник відділу надання 

адміністративних послуг центру 

надання адміністративних послуг, 

адміністратор 

Сабадош Руслана Йосипівна 

заступник начальника відділу 

надання адміністративних послуг 

Гоголь Мар’яна Михайлівна 



центру надання адміністративних 

послуг, адміністратор 

Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг центру 

надання адміністративних послуг 

Бонь Марина Михайлівна 

Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг центру 

надання адміністративних послуг  

Борщ Крістіна Василівна 

Адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг центру 

надання адміністративних послуг  

Король Магдалина  Мирославівна 

04 липня 2016       -     04 жовтня 2016 року 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку, головний бухгалтер 

департаменту міського господарства 

Басараб  Леся Дмитрівна 

Заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку департаменту 

міського господарства 

Бавол Степанія Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку департаменту 

міського господарства 

Попик Наталія Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку департаменту 

міського господарства 

Блага Мар'яна Михайлівна 

Начальник відділу закупівель та 

регулювання економічної діяльності 

департаменту міського господарства 

Яцків Олена Іванівна 

Заступник начальника відділу закупі-

вель та регулювання економічної 

діяльності департаменту міського 

господарства 

Боднар Оксана Романівна 

Головний спеціаліст відділу закупі-

вель та регулювання економічної 

діяльності департаменту міського 

господарства 

Месевра Мар’яна Юріївна 

Начальник відділу документообігу  та 

контролю департаменту міського 

господарства 

Рушинець Світлана Василівна 

Спеціаліст І категорії відділу 

документообігу  та контролю 

департаменту міського господарства 

Федак Ганна Володимирівна 

Заступник директора департаменту, 

начальник управління  майном 

Полтавцева Тетяна Вікторівна 

Начальник відділу управління 

комунальною власністю та 

Садовнікова Вероніка Олександрівна 



земельними ресурсами управління  

майном департаменту міського 

господарства 

Заступник начальника відділу 

управління комунальною власністю 

та земельними ресурсами управління  

майном департаменту міського 

господарства 

Дарвай Алла Володимирівна 

Головний спеціаліст управління 

комунальною власністю та 

земельними ресурсами управління  

майном управління  майном 

департаменту міського господарства 

Петрова Вікторія Володимирівна 

Головний спеціаліст управління 

комунальною власністю та 

земельними ресурсами управління  

майном департаменту міського 

господарства 

Клещєва Світлана Сергіївна 

Головний спеціаліст управління 

комунальною власністю та 

земельними ресурсами управління  

майном департаменту міського 

господарства 

Баняс Василь Юрійович 

11 липня 2016       -     11 жовтня 2016 року 

Начальник відділу обліку, розподілу 

та приватизації житла управління  

майном департаменту міського 

господарства 

Папай Марія Бейлівна 

Головний спеціаліст відділу обліку, 

розподілу та приватизації житла 

управління  майном департаменту 

міського господарства 

Попкова Тетяна Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу 

благоустрою управління житлово-

комунального господарства 

департаменту міського господарства 

Чауш Василь Венедиктович 

Головний спеціаліст відділу 

благоустрою управління житлово-

комунального господарства 

департаменту міського господарства 

Боровіков Максим Анатолійович 

Начальник відділу експлуатації 

житлового фонду та інженерних 

мереж управління житлово-

комунального господарства 

департаменту міського господарства 

Куберка Марина Юріївна 



Головний спеціаліст відділу 

експлуатації житлового фонду та 

інженерних мереж управління 

житлово-комунального господарства 

департаменту міського господарства 

Кайда Людмила Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу 

експлуатації житлового фонду та 

інженерних мереж управління 

житлово-комунального господарства 

департаменту міського господарства 

Лозан Олександр Васильович 

Головний спеціаліст відділу 

регулювання забудови управління 

містобудування  та архітектури 

Симчина Мар’яна Михайлівна  

Головний спеціаліст відділу охорони 

культурної спадщини та дизайну 

міського середовища управління 

містобудування  та архітектури 

Вулшинський Юрій Юрійович 

Спеціаліст 1 категорії відділу охоро-

ни культурної спадщини та дизайну 

міського середовища управління 

містобудування  та архітектури 

Галайчук Ганна Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу охорони 

культурної спадщини та дизайну 

міського середовища управління 

містобудування  та архітектури 

Заріцька  Віра Степанівна 

18 липня 2016       -     18 жовтня 2016 року 

Головний спеціаліст відділу 

землекористування 

Лайкун Моніка Іштванівна 

Головний спеціаліст відділу 

землекористування 

Семйон Анжеліка Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу з питань 

тарифів управління економіки та 

підприємництва 

Медвідь Стефанія Миколаївна 

Начальник відділу торгівлі та захисту 

прав споживачів управління 

економіки та підприємництва 

Лелекач Наталія Орестівна 

Головний спеціаліст відділу торгівлі 

та захисту прав споживачів 

управління економіки та 

підприємництва  

Махобей Володимир Олегович 

Головний спеціаліст відділу торгівлі 

та захисту прав споживачів 

управління економіки та 

підприємництва 

Лазар Терезія Василівна 

Начальник відділу економіки та Щербанич Сергій Іванович 



промисловості управління економіки 

та підприємництва 

Головний спеціаліст відділу економі-

ки та промисловості управління 

економіки та підприємництва 

Гулько Валентина Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу економі-

ки та промисловості управління 

економіки та підприємництва 

Пайда Наталія Василівна 

Заступник начальника  бюджетного 

відділу фінансового управління 

Машіка Еріка Йосипівна 

Головний економіст бюджетного 

відділу фінансового управління 

Шалаєва Катерина Миронівна 

Головний економіст бюджетного 

відділу фінансового управління 

Прадід Віталія Василівна 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та контрольно-ревізійної 

роботи, головний бухгалтер 

фінансового управління 

Боць Любов Орестівна 

Заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку та 

контрольно-ревізійної роботи, 

заступник головного бухгалтера 

фінансового управління 

Митровцій Олена Василівна 

Головний економіст відділу доходів 

бюджету фінансового управління 

Логвінов Павло Вадимович 

Начальник відділу фінансування 

місцевого господарства фінансового 

управління 

Славич Віра Юріївна 

Заступник начальника відділу 

фінансування місцевого господарства 

фінансового управління 

Лукач Петро Михайлович 

Головний економіст фінансування 

місцевого господарства фінансового 

управління 

П’ятак Алла Петрівна 

Головний економіст фінансування 

місцевого господарства фінансового 

управління 

Шершун Ольга Василівна 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності, головний 

бухгалтер управління капітального 

будівництва 

Станкович Вікторія Іванівна 

Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

управління капітального будівництва 

Зелінська Марина Іванівна 

Начальник відділу кадрів управління Мухомедьянова Наталія Богданівна 



освіти 

Головний спеціаліст-юрисконсульт Томич  Віталій Ігорович 

Головний спеціаліст відділу кадрів 

управління освіти 

Семаль Наталія Володимирівна 

Начальник відділу шкіл та дошкіль-

них закладів управління освіти 

Дудинець Жанна Іванівна 

Головний спеціаліст відділу шкіл та 

дошкільних закладів управління 

освіти 

Кирик Валентина Мефодіївна 

Головний спеціаліст відділу шкіл та 

дошкільних закладів управління 

освіти 

Шляхта Наталія Михайлівна 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку і звітності управління освіти 

Брензович Любов Григорівна 

Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку і звітності 

управління освіти 

Іллар Вікторія Степанівна 

Головний спеціаліст відділу культури 

управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

Вахненко Наталія Леонідівна 

Головний спеціаліст відділу культури 

управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

Романюк Сергій Васильович 

Заступник начальника відділу спорту, 

сім’ї та молоді управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді 

Воловар Роман Іванович 

Головний спеціаліст відділу спорту, 

сім’ї та молоді управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді  

Власик Дмитро Вікторович 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку  та звітності, головний бухгал-

тер управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

Кажмір Ольга Юріївна 

Заст. нач. відділу бухгалтерського 

обліку  та звітності, заст. головного 

бухгалтера управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді 

Павлова Ніна Євгенівна 

25 липня 2016       -     26 жовтня 2016 року 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 

управління праці та соціального 

захисту населення 

Подоляк Іванна Зіновіївна 

Провідний спеціаліст по роботі із 

зверненнями громадян управління 

праці та соціального захисту 

населення 

Власик  Вікторія Петрівна 



Начальник відділу праці та зайнятості 

населення управління праці та 

соціального захисту населення 

Куценко Леся Євстахіївна 

Головний спеціаліст - експерт з умов  

праці відділу праці та зайнятості 

населення управління праці та 

соціального захисту населення 

Адамовська Алла Іванівна 

Головний спеціаліст відділу праці та 

зайнятості населення управління 

праці та соціального захисту 

населення 

Петрова Мирослава Василівна 

Начальник відділу контролю за 

призначенням та виплатою пенсій 

управління праці та соціального 

захисту населення 

Фревлик Люба Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу 

контролю за призначенням та 

виплатою пенсій управління праці та 

соціального захисту населення 

Переста Валентина Федорівна 

Спеціаліст І категорії відділу 

контролю за призначенням та 

виплатою пенсій управління праці та 

соціального захисту населення 

Мухомед’янова Катерина Степанівна 

Начальник відділу у справах інвалідів 

та ветеранів управління праці та 

соціального захисту населення 

Пфайфер Вікторія Валеріївна 

Провідний спеціаліст відділу у 

справах інвалідів та ветеранів 

управління праці та соціального 

захисту населення 

Вакула Анастасія Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу у 

справах інвалідів та ветеранів 

управління праці та соціального 

захисту населення 

Остап’юк   Любов Андріївна 

Начальник відділу персоніфікованого 

обліку отримувачів пільг, гарантій та 

компенсацій управління праці та 

соціального захисту населення 

Беспечна Світлана Давидівна 

Головний спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку 

отримувачів пільг, гарантій та 

компенсацій управління праці та 

соціального захисту населення 

Педченко Олександра Валеріївна 

Спеціаліст І категорії відділу 

персоніфікованого обліку 

Логойда Тетяна Михайлівна 



отримувачів пільг, гарантій та 

компенсацій управління праці та 

соціального захисту населення 

Головний спеціаліст, керівник 

підрозділу відділу соціальних 

допомог управління праці та 

соціального захисту населення 

Гараз Євгенія Яківна 

Головний спеціаліст  Готра Лариса  Олександрівна 

Провідний спеціаліст відділу 

соціальних допомог управління праці 

та соціального захисту населення 

Федяєва Олена Олексіївна 

Спеціаліст ІІ категорії відділу 

соціальних допомог управління праці 

та соціального захисту населення 

Левкулич Вікторія Петрівна 

Головний спеціаліст, керівник 

підрозділу відділу соціальних 

допомог управління праці та 

соціального захисту населення 

Гарник Світлана Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу 

соціальних допомог управління праці 

та соціального захисту населення 

Коваль Вікторія Вікторівна 

01 серпня 2016       -     04 листопада 2016 року 

Спеціаліст І категорії відділу соціальних 

допомог управління праці та 

соціального захисту населення 

Луньова Галина Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу соціальних 

допомог управління праці та 

соціального захисту населення 

Герасімова Оксана Вікторівна 

Провідний спеціаліст відділу соціальних 

допомог управління праці та 

соціального захисту населення 

Мацко  Зеновія Іванівна 

Провідний спеціаліст відділу соціальних 

допомог управління праці та 

соціального захисту населення 

Куприч Ольга Петрівна 

Спеціаліст І категорії відділу соціальних 

допомог управління праці та 

соціального захисту населення 

Панулін-Гаджега Мар’яна 

Володимирівна 

Головний Державний соціальний 

інспектор відділу соціальних інспекторів 

управління праці та соціального захисту 

населення 

Гешур Світлана Янівна 

Державний соціальний інспектор відділу 

соціальних інспекторів управління праці 

та соціального захисту населення 

Сов’як Мар’яна  Михайлівна 

Державний соціальний інспектор відділу Адамова Неллі Олексіївна 



соціальних інспекторів управління праці 

та соціального захисту населення 

Начальник відділу виконання бюджету, 

бухгалтерського обліку та контролю за 

використанням коштів - головний 

бухгалтер управління праці та 

соціального захисту населення 

Ходанич Марта  Юріївна 

Головний спеціаліст-програміст відділу 

виконання бюджету, бухгалтерського 

обліку та контролю за використанням 

коштів управління праці та соціального 

захисту населення 

Топорницька Іванна Миколаївна 

Спеціаліст І  категорії відділу виконання 

бюджету, бухгалтерського обліку та 

контролю за використанням коштів 

управління праці та соціального захисту 

населення 

Селеш Мар’яна Йосипівна 

 

Начальник відділу з питань захисту  

населення від наслідків аварії на  ЧАЕС 

управління праці та соціального захисту 

населення 

Келемец Алла Михайлівна 

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу з 

питань захисту  населення від наслідків 

аварії на  ЧАЕС управління праці та 

соціального захисту населення 

Рожкова Галина Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я 

Столярова Ірина Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я 

Кирлик Іванна Карлівна 

Головний спеціаліст-психолог відділу 

соціальної роботи 

Геба Тетяна Андріївна 

Головний спеціаліст - соціальний 

педагог відділу соціальної роботи 

Ужгородського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді                                                                                               

Бабкіна Анжела Олегівна 

 

Керуючий справами виконкому                                                 О.Макара 


