
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
18.09.2015                                Ужгород                                        № 367 
 
 
Про комісію  
 
 

З метою реалізації Комплексної програми відновлення історичного 
центру міста на 2015-2016 роки, керуючись пунктом 20, частини 4, статті 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Утворити комісію по обстеженню будинків (фасадів та покрівель)  
історичного центру міста, на яких розпочато проведення робіт, передбачених 
Комплексною програмою. 

2. Комісії у термін до 23.09.2015 року провести обстеження будинків  та 
скласти відповідний акт. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови  Шкирту І.І.  
 
 
Міський голова         В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 



Додаток 
до розпорядження міського голови 
_18.09.15___ №__367 

 
Склад комісії 

 
Андріїв Богдан Євстафійович - секретар  міської ради, голова комісії 
Кайда Людмила Олександрівна - головний спеціаліст відділу 

експлуатації житлового фонду та 
інженерних мереж департаменту 
міського господарства, секретар 
комісії 

 
 

Члени комісії: 
 

Івегеш Михайло Михайлович - в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури 

Костенчук Олександр Анатолійович - директор департаменту міського 
господарства  

 
Мельник Андрій  Феодосійович                - мешканець пл.Ш.Петефі,9/11, голова 

будинкового комітету 
Пайда Оксана Володимирівна  - начальник відділу благоустрою 

управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 

Петрик Ігор Анатолійович - директор ТОВ «КБК» ( за згодою) 
Цуркан Олександр Іванович - головний спеціаліст відділу 

технічного нагляду за капітальним 
ремонтом об’єктів міського 
благоустрою та житлового фонду 
департаменту міського господарства 
( за згодою) 

 
 
Керуючий справами виконкому                                   Д. Геворкян 
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Заступник міського голови                 І. Шкирта  


