
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

26.10.2018                                   Ужгород                            №  488 

 

Про затвердження складу міжвідомчої  

комісії з розгляду петицій 

     

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про поховання та похоронну справу», Наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.03.2011 року № 145 «Про затвердження Державних санітарних 

норм та правил утримання територій населених місць» та Порядку розгляду 

електронних петицій, адресованих Ужгородській міській раді, затвердженого 

рішенням II сесії міської ради VII скликання 14.04.2018 року №163 «Про 

електронні петиції в місті Ужгород», з метою розгляду петицій щодо 

спорудження мережі громадських вбиралень та будівництва крематорію в 

Ужгороді,  що оприлюднені на сайті Ужгородської міської ради :  

 

1. Затвердити склад міжвідомчої комісії щодо визначення можливості 

будівництва крематорію та мережі громадських вбиралень на території міста 

згідно з додатком. 

2. Міжвідомчій комісії до 15 листопада 2018 року:  

- визначити можливість та доцільність будівництва крематорію на 

території міста; 

- вивчити можливість облаштування громадських вбиралень комунальної 

власності в межах територій загального користування; 

- за результатами роботи комісії надати письмові пропозиції щодо 

реалізації пропозицій, зазначених у петиціях.  

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Міський голова           Б. АНДРІЇВ 

 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови  

26.10.2018 № 488 

 

Склад 

міжвідомчої комісії щодо визначення можливості будівництва крематорію та 

мережі громадських вбиралень на території міста 

 

Гомонай Василь Васильович - заступник міського голови, голова комісії 

Бабидорич Володимир 

Іванович 

- директор департаменту міського господарства, 

заступник голови комісії 

Пайда Оксана Володимирівна - начальник відділу благоустрою управління 

житлово-комунального господарства 

департаменту міського господарства, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

Афанасьєва Олеся Вікторівна   - голова постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

Боршовський Олег Ігорович 

 

 - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор 

Вереш Павло Михайлович 

 

- секретар постійної депутатської комісії з 

питань благоустрою,житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної 

власності 

Турянчик Олександра 

Олександрівна  

- начальник управління житлово- комунального 

господарства департаменту міського 

господарства 

Чепкий Олександр 

Олексійович 

- начальник відділу землекористування 

Юрко Адам Адамович - начальник управління капітального 

будівництва 

 - представник Ужгородського міського 

управління головного управління 

Держспоживслужби в Закарпатській області (за 

згодою) 

 - автори петицій (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконкому       О. МАКАРА 

   

 


