
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
03.12.2014                    Ужгород                                   № 433 
 
 
 
Про комісію з питань визначення 
потреби у земельних ділянках та порядку 
їх надання учасникам бойових дій в зоні 
проведення АТО та родинам загиблих воїнів 
 
 

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", з метою реалізації державних ініціатив щодо програм соціального 
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Державної 
прикордонної служби, СБ України, МВС України та інших військових 
формувань, які захищали цілісність та державний суверенітет країни в зоні 
проведення АТО і членів сімей загиблих воїнів, визначення потреби та порядку 
першочергового надання  зазначеним особам земельних ділянок у власність: 

1.Утворити комісію з питань визначення потреби у земельних ділянках та 
порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та родинам 
загиблих воїнів у складі згідно з додатком. 

2.Пропозиції до проекту надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачею їх у 
власність учасникам бойових дій та родинам загиблих воїнів подати на розгляд 
постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин  для 
подальшого затвердження  сесією міської ради.  

3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

Міський голова         В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 



           Додаток 
       до розпорядження міського голови 
                        03.12.2014    № 433 
 
 

Склад комісії  
з питань визначення потреби у земельних ділянках та порядку їх надання 
учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та родинам загиблих воїнів 

 
Андріїв Богдан 
Євстафійович 
 

секретар ради, голова комісії 

Івегеш Михайло 
Михайлович 

начальник служби містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури, заступник голови комісії 
 

Чепкий Олександр 
Олексійович 

начальник відділу землекористування, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Гомонай Василь 
Васильович 

депутат міської ради, секретар постійної комісії з питань 
регулювання земельних відносин 
 

Дикун Любов 
Йосипівна 
 

заступник начальника управління Держземагентства в  
Ужгородському районі Закарпатської області (за згодою)

Дуран Сергій 
Сергійович 
 

директор КП “Архітектурно-планувальне бюро” 

Керімов Артур 
Агамуратович 

заступник керівника громадського об’єднання «Правий 
сектор Закарпаття» 
 

Пагулич Олег 
Йосипович 

заступник голови Громадської ради Ужгородської 
міської ради (за згодою) 
 

Решетар Марина 
Василівна 

голова обласного Комітету допомоги солдатським 
матерям, дружинам і учасникам АТО 
 

Сушко Андріана 
Антонівна 

начальник управління праці та соціального захисту  
населення 

 
 
 

Міський голова         В.Погорелов 


