
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
11.02.2013                           Ужгород                                 № 65 
 
 
Про затвердження складу 
міжвідомчої комісії з узгодження  
розташування місць  збору  
твердих побутових відходів 
 
     
 
 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про житлово-комунальні послуги», "Про благоустрій населених пунктів", 
Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145,  
«Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій 
населених місць», ст. 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні":  
 
 1.Затвердити склад міжвідомчої комісії щодо узгодження розташування 
місць збору твердих побутових відходів на території міста.  
 2.Міжвідомчій комісії у місячний термін: 
 -провести обстеження діючих місць збору твердих побутових відходів, при 
необхідності визначити інші місця їх розташування,  про що скласти відповідні 
акти; 
 -сформувати та подати на затвердження виконкому паспорти місць збору 
твердих побутових відходів. 

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю.  
 
 
 
Міський голова           В. Погорелов 
 
 
 



 
Додаток 

до розпорядження міського голови  
від 11.02.2013 № 65 

Склад 
міжвідомчої комісії 

Касперов Олексій Петрович - директор департаменту міського господарства, 
голова комісії; 

Зелінський Іван Іванович - заступник директора департаменту міського 
господарства, начальник управління житлово-
комунального господарства, заступник голови 
комісії; 

Турянчик Олександра 
Олександрівна 

- начальник відділу благоустрою управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства, секретар 
комісії. 
Члени комісії: 

Гойда Олена Андріївна   - представник  ТОВ «АВЕ Ужгород»; 
Готра Віктор Іванович - головний інженер КП «ЖРЕР №8»; 
Козлова Наталія Сергіївна  - начальник відділу у справах забудови 

управління архітектури та містобудування; 
Косовілка Микола Юрійович - інженер ТОВ «Житло Сервіс»; 
Левицька Наталія Іванівна - майстер по санітарії ТОВ «Підзамок»; 
Пайда Оксана Володимирівна  - головний інженер КП «ЖРЕР №1»; 
Пилип Ольга Василівна - лікар-гігієніст Ужгородського міськрайонного 

Управління ГУ Держсанепідемслужби в 
Закарпатській області; 

Рожак Віра Іванівна - головний інженер КП «ЖРЕР №5»; 
Стець Галина Вікторівна  - заступник директора ТОВ «Наш Добробут»; 
Товт Роксолана Орестівна   - головний спеціаліст відділу благоустрою 

управління житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства; 

Чауш Василь Венедиктович  - головний спеціаліст відділу благоустрою 
управління житлово- комунального 
господарства департаменту міського 
господарства; 

Чеварга Василь Петрович  - головний інженер КП «ЖРЕР №4». 
 
 
Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому        Д. Геворкян 


