
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

04.03.2016                               Ужгород                                          № 78 

 

 

Про склад робочої групи 

 

 

З метою підготовки нормативно-правових актів міської ради щодо 

встановлення ставок та надання пільг по податках і зборах, що 

зараховуються до бюджету міста, керуючись статтею 42 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" : 

 

1. Затвердити  робочу групу у новому складі згідно з додатком. 

2. Пункт 1 розпорядження міського голови 30.06.2015 р. № 260 визнати 

таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Додаток 

       до розпорядження міського голови 

                04.03.2016 № 78 

 

 

СКЛАД 

робочої групи 

Цап Іштван Юліусович  - перший заступник міського голови 

голова робочої групи 

Гах Леся Мирославівна - начальник фінансового управління, 

заступник голови робочої групи 

Кенс Оксана Юрівна - заступник начальника фінансового 

управління, начальник відділу доходів 

бюджету, секретар робочої групи 

Члени 

робочої групи 

Геворкян Даніелла Сергіївна - директор КП «Архітектурно-

планувальне бюро» 

Гомонай Василь Васильович - голова постійної комісії з питань 

соціально- економічного розвитку 

бюджету, фінансів та оподаткування 

(за згодою) 

Дурко Анатолій Іванович - головний державний податковий 

інспектор відділу адміністрування 

податку на прибуток, місцевих 

податків, екологічного податку та 

рентної плати управління податків і 

зборів з юридичних осіб ДПІ у 

м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській 

області (за згодою) 

Квіт Валентина Вікторівна - заступник начальника управління 

містобудування та архітектури 

Король Світлана Ігнатівна - член правління Асоціації платників 

податків  

Левко Іван Іванович - головний державний податковий 

інспектор відділу адміністрування 

податків і зборів з фізичних осіб 

управління податків і зборів з 

фізичних осіб ДПІ у м.Ужгороді ГУ 

ДФС у Закарпатській області (за 

згодою) 

Луцюк Ірина Богданівна - провідний спеціаліст сектору ринку 

та оцінки земель управління 

Держгеокадастру в Ужгородському 

районі 

Мельничук Світлана Сергіївна - начальник управління 



Держгеокадастру в Ужгородському 

районі 

Орбан Наталія Леонідівна - заступник начальника юридичного 

відділу виконкому 

Садовнікова Вероніка  

Олександрівна 

- начальник відділу оренди та 

приватизації майна і землі управління 

майном департаменту міського 

господарства 

Чепкий Олександр Олексійович - начальник відділу землекористування 

 

Щербанич Сергій Іванович - начальник відділу економіки та 

промисловості управління економіки 

та підприємництва 
 

 

Керуючий справами виконкому                                              О. Макара 
 


