
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про зміни у складі  

архітектурно-містобудівної ради  

при управлінні містобудування  

та архітектури 

 

 

 Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 20 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального 

розвитку будівництва та житлового господарства України 07.07.2011 № 108 

«Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні 

ради», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити новий склад архітектурно-містобудівної ради при 

управлінні містобудування та архітектури, згідно з додатком. 

2. Рішення виконкому 14.11.2016  № 371, 28.05.2014 № 176 визнати 

такими, що втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток  

                        до рішення виконкому                              
       __________   № _____ 

 

Склад 

архітектурно-містобудівної ради при управлінні 

містобудування та архітектури 

 

Боршовський Олег Ігорович       -  начальник управління містобудування та  

                                                           архітектури, головний архітектор міста,  

                                                           голова  ради   

Каліновська Оксана Євгеніївна  -  начальник відділу регулювання забудови      

                                                           управління містобудування та архітектури,        

                                                           заступник голови ради                                        

Стричик Олена Георгіївна          -  начальник відділу дизайну міського    

                                                           середовища  управління містобудування та     

                                                           архітектури, секретар ради 

 

Члени ради: 

 

Афанасьєва Олеся Вікторівна     - голова постійної комісії з питань      

                                                          регулювання земельних відносин,    

                                                          містобудування та архітектури  

Бабидорич Володимир Іванович - директор департаменту міського 

господарства 

Бахарєв Юрій Юрійович              - начальник відділу раціонального   

                                                           природокористування, розвитку екомережі 

та природно-заповідного фонду                                           

департаменту екології та природних    

                                                           ресурсів (за згодою) 

Броді Ігор Степанович                 -  архітектор (за згодою) 

Волошин Іван Іванович               -  голова постійної комісії з питань     

                                                           благоустрою, житлово-комунального          

                                                           господарства та приватизації майна      

                                                           комунальної власності 

Вдовина Олександра Іванівна     -  архітектор (за згодою)    

Ганзел Владислав Йосипович     -  архітектор, голова Закарпатської обласної    

                                                           організації Національної спілки    

                                                           архітекторів України (за згодою)  

Гецко Василь Іванович                -  архітектор (за згодою)  

Зазулич Ірина Володимирівна    -  начальник відділу містобудування та  

                                                           архітектури Ужгородської районної  

                                                           державної адміністрації Закарпатської 

                                                           області (за згодою)   

Кіндрат Олексій Олексійович     -  голова правління Українського союзу   

                                                           промисловців і підприємців (за згодою)      



Коломоєць Людмила Василівна  - начальник відділу державного нагляду за  

                                                           дотриманням санітарного законодавства     

                                                           управління Держпродспоживслужби у   

                                                           місті Ужгороді Головного управління      

                                                           Держпродспоживслужби в Закарпатській    

                                                           області (за згодою)                                                             

  Кузьма Борис Іванович                 -  архітектор, голова Закарпатської 

організації Національної спілки 

художників України (за згодою) 

  Сарваш Петро Олександрович     - архітектор (за згодою) 

  Сопко Томаш Томашович             - головний спеціаліст відділу охорони 

культурної спадщини управління культури 

Закарпатської обласної державної 

адміністрації (за згодою) 

Хриптак Юрій Юрійович            -  головний інспектор Ужгородського  

                                                           міськрайонного відділу Управління ДСНС 

                                                           України у Закарпатській  області старший  

                                                           лейтенант служби цивільного захисту  (за 

                                                           згодою)   

 Шеба Олександр Васильович       -  архітектор (за згодою) 

 Чепкий Олександр Олексійович  -  начальник відділу землекористування 

 

  

 Керуючий справами виконкому                                                       О. Макара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


