
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

15.08.2012                                       Ужгород                                          № 238            
 

 
Про створення робочої групи 
 
 
 
           З метою належної підготовки та проведення ХІ Міжнародної виставки-
ярмарку "Тур'євроцентр – Закарпаття – 2012"  відповідно до Стратегії розвитку 
туризму і курортів в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 6 серпня 2008 року та Програми розвитку туристичної галузі в м. 
Ужгороді на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням V сесії міської ради V 
скликання від 08.07.2010 року №1484: 
 1. Створити робочу групу для підготовки та проведення виставки-
ярмарку  "Тур'євроцентр – Закарпаття – 2012" згідно з додатком. 
 2. Провести перше засідання робочої групи 15 серпня 2012 року, 
затвердити план заходів та терміни їх виконання. 
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Трикура В.Ф. 
 
 
 
Міський голова                                                                         В. Погорелов  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток  
до розпорядження міського голови 

                                                                                від  15.08.2012 . № 238 
 

СКЛАД 
робочої групи для підготовки та проведення 

ХІ Міжнародної виставки-ярмарку "Тур'євроцентр – Закарпаття – 2012" 
 

Трикур Віктор Федорович   – перший заступник міського голови, голова робочої групи 
Чучка Павло Павлович  – голова постійної депутатської комісії з  питань розвитку 
     туризму і міжнародного співробітництва, заступник  
     голови робочої групи  (за згодою) 
Травіна Ольга Валеріївна   – начальник відділу інвестицій, інновацій, розвитку і  
     туризму управління економіки та  підприємництва,  
     секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

 
Буланов Ростислав Михайлович – депутат Ужгородської міської ради (за згодою) 
Варга Василь Васильович   – начальник Ужгородського РУ ГУМНС  України в  
     Закарпатській області (за згодою) 
Герзанич Володимир Михайлович  –  начальник Ужгородського МРЕМ (згодою) 
Довбак Іван Михайлович  – начальник комунального шляхово-експлуатаційного  
      підприємства  
Касперов Олексій Петрович    -  директор департаменту міського господарства 
Ковач Іван Іванович   – начальних відділу охорони здоров'я  
Максимець Іван Іванович   – начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів 
     управління економіки та підприємництва 
Мильо Володимир Володимирович – директор КП "Уж-світло"  
Станкович Михайло Михайлович  - начальник управління економіки та підприємництва  
Тарахонич Вікторія Юріївна – начальник відділу міжнародного співробітництва та  
     європейської інтеграції  
Турянчик Олександра  
Олександрівна   – начальник відділу санітарії та благоустрою управління 
     житлово-комунального господарства 
Феделещак Микола Михайлович  – заступник директора КП "Водоканал" 
Хаятова Алла Валеріївна  – начальник відділу інформаційних технологій та зв’язків з 
     громадськістю 
Шеба Олександр Васильович – начальник управління архітектури та містобудування 
Шуберт Сергій Тимофійович  – в.о. головного державного санітарного  лікаря міста 
Шушка Олександр Іванович – заступник начальника відділу муніципальної поліції та 
     правопорядку 
 
 
Заступник міського голови,                                                   
керуючий справами виконкому       Д. Геворкян 


