
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08.02.2017     Ужгород     № 43 

 

 

Про зміни у складі комісій  

та комітету  виконкому міської ради 

 

Відповідно  до  частини  6   статті  59   Закону  України   “Про місцеве 

самоврядування  в Україні”, беручи до уваги  тимчасовий розподіл 

функціональних повноважень між міським головою, заступником міського 

голови та керуючим справами виконкому, затверджений розпорядженням 

міського голови 31.01.2017 № 31, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу комісій  та комітету, затвердженого рішенням 

виконкому 30.06.2016 № 188, а саме: 

Додатково затвердити: 

  1.1 Андріїва Богдана Євстафійовича, міського голову, головою таких 

комісій: 
комісії з питань поводження із безхазяйними відходами (додаток 9); 

 комісії для здійснення приймання-передачі житлового будинку, 
гуртожитку в комунальну власність (додаток 10); 
 комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку в оперативне 
управління (додаток 11); 
 конкурсної комісії з відбору підприємств із надання житлово-
комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій (додаток 12); 
 міжвідомчої комісії з розгляду питань із відключення споживачів від 
мереж центрального опалення і гарячого водопостачання (додаток 14); 
 комісії з обстеження технічного стану житлових будинків (квартир) 
(додаток 16); 
 комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків для здійснення 
підприємницької  діяльності  біля  закладів  ресторанного господарства 
(додаток 18); 
 комісії із демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм 
та тимчасових споруд (додаток 19); 
  
 комісії з розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів сфери 
обслуговування усіх форм власності на території міста (додаток 21);   



 евакуаційної комісії м. Ужгород (додаток 32); 

міської інвентаризаційної комісії з проведення   технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту та з питань щодо подальшого 

використання захисної споруди у разі банкрутства (ліквідації) підприємства 

(додаток 44). 

1.2. Білака Олександра Павловича, заступника міського голови, головою 

такого комітету та комісій: 
комісії з питань надання одноразової допомоги на встановлення 

індивідуальної   (автономної)   системи   електричного   опалення  на  території  
м. Ужгород (додаток 13); 

комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та 
погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних 
виплат (додаток 20); 

міської міжвідомчої комісії з питань реалізації державної цінової 
політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському 
транспорті (додаток 22); 

спостережної комісії (додаток 31); 

конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників  

на міських автобусних маршрутах загального користування (додаток 42); 

комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту 

(додаток 43). 

 1.3 Макару Олену Михайлівну, керуючого справами виконкому, головою  
 комісії із забезпечення підбору пропозицій щодо закупівлі житла 
(додаток 15); 

громадської комісії з розгляду житлових питань (додаток 17); 

 та заступником голови адміністративної комісії (додаток 30). 

 2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

  

 

Міський голова                  Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


