
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 

від                  2015 р. №                                                                 м. Ужгород 
 

 
Про склад комісій, рад та 
конкурсного комітету  
виконкому міської ради 
 
 
 
           Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування  в Україні ", виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити склад комісій, рад та конкурсного комітету  і положень про 
них: 
 координаційної комісії з питань соціального захисту населення (додаток 
1); 
 положення про координаційну комісію з питань соціального захисту 
населення (додаток 2); 
 робочої комісії з питань координаційної діяльності з надання населенню 
соціальних допомог та житлових субсидій (додаток 3); 
 комісії з питань визначення видів та обсягів робіт з ремонту житла 
ветеранам війни (додаток 4); 
 комісії з питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни 
(додаток 5); 
 опікунської ради з питань опіки та піклування над недієздатними та 
обмежено дієздатними особами (додаток 6); 
 положення про опікунську раду з питань опіки та піклування над 
недієздатними та обмежено дієздатними особами (додаток 7); 
 комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим 
особам чи особам, які переміщуються (додаток 8); 
 комісії з питань поводження із безхазяйними відходами (додаток 9); 
 комісії для здійснення приймання-передачі житлового будинку, 
гуртожитку в комунальну власність (додаток 10); 
 комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку в оперативне 
управління (додаток 11); 
 конкурсної комісії з відбору підприємств із надання житлово-
комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій (додаток 12); 



 

 комісії з питань надання одноразової допомоги на встановлення 
індивідуальної (автономної) системи електричного опалення на території 
м.Ужгород (додаток 13); 
 міжвідомчої комісії з розгляду питань із відключення споживачів від 
мереж центрального опалення і гарячого водопостачання (додаток 14); 
 комісії із забезпечення підбору пропозицій щодо закупівлі житла 
(додаток 15); 
 комісії з обстеження технічного стану житлових будинків (квартир) 
(додаток 16); 
 громадської комісії з розгляду житлових питань (додаток 17); 
   комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків для здійснення 
підприємницької діяльності біля закладів ресторанного господарства (додаток 
18); 
 комісії із демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм 
та тимчасових споруд (додаток 19); 
 комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та 
погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних 
виплат (додаток 20); 
 комісії з розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів сфери 
обслуговування усіх форм власності на території міста (додаток 21); 
 міської міжвідомчої комісії з питань реалізації державної цінової 
політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському 
транспорті (додаток 22); 
 комісії з питань захисту прав дитини (додаток 23); 
 комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї 
(додаток 24); 
 науково-художньої ради  (додаток 25); 
 комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету Ужгородської міської 
ради (додаток 26); 
 конкурсної  комісії (додаток 27); 
 інвентаризаційної комісії (додаток 28); 
 міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти 
населення м. Ужгород (додаток 29); 
 адміністративної комісії (додаток 30); 
 спостережної комісії (додаток 31); 
 евакуаційної комісії м. Ужгород (додаток 32); 
 міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу (додаток 33); 
 комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій (додаток 34); 
 положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій (додаток 35); 
 міської надзвичайної протиепізоотичної комісії (додаток 36); 
 комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних         
ділянок та додержання добросусідств (додаток 37); 
 експертної комісії (додаток 38). 
  

2. Вважати такими, що втратили чинність, раніше прийняті рішення 



 
виконкому щодо створення комісій  та внесення змін до їх складу. 

  
 
 
Міський голова                       Б. Андріїв 



Додаток 1 
до рішення виконкому 
______________№____ 

 
 

СКЛАД 
координаційної комісії з питань соціального захисту населення 

 
 

Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова комісії 
 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та соціального 
захисту населення, заступник голови комісії 
 

Остап’юк Любов Андріївна    - головний спеціаліст відділу у справах інвалідів 
та ветеранів управління праці та соціального 
захисту населення, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Гах Леся Мирославівна - начальник фінансового управління 

 
Кульнєв Володимир 
Миколайович  

- голова Ужгородської міської організації 
ветеранів (за згодою) 
 

Марко Василина Михайлівна- голова Ужгородського міського товариства 
інвалідів праці та дитинства «Оптиміст»  
(за згодою) 
 

Пфайфер Вікторія 
Валеріївна 

- начальник відділу у справах інвалідів та 
ветеранів управління праці та соціального 
захисту населення 
 

Фленько Іван Іванович - директор Ужгородського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

Юсковець Галина 
Володимирівна 

- директор територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)  
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



        Додаток 2 
        до рішення виконкому  
        _______________№____ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про  координаційну комісію з питань соціального захисту населення 

 
  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Координаційна комісія з питань соціального захисту при 
виконавчому комітеті Ужгородської міської ради (надалі - комісія) створена з 
метою прийняття рішень щодо надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим мешканцям міста, які зареєстровані в м. Ужгород, за рахунок 
міського бюджету та поселення в Ужгородський міський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) як виняток. 
  1.2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, 
Цивільним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”. 
 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
 

2.1. Комісія розглядає заяви мешканців міста щодо надання матеріальної 
допомоги та поселення як виняток в Ужгородський міський територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

 
3. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ 

 
3.1. Комісія утворюється у складі 9—12 осіб. До складу комісії входять за 

посадою: начальник управління праці та соціального захисту населення, 
начальник відділу у справах інвалідів та ветеранів, головний спеціаліст відділу, 
представник фінансового управління, директор Ужгородського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також працівники 
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). Крім того, до складу комісії входять  представники громадських 
організацій. 

3.2. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради. 

3.3. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником міського 
голови. Голова комісії  має заступників із числа членів комісії. 

3.4. Формою роботи комісії є засідання, які  скликаються секретарем 
комісії за наявності заяв мешканців міста, що надійшли на розгляд комісії. 

3.5. Засідання комісії та прийняті рішення оформлюються протоколом, 
який веде секретар Комісії. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 



більше половини загальної кількості членів комісії. Рішення приймаються 
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. 

3.6. Головуючим на засіданні є голова комісії. У разі відсутності голови 
комісії засідання веде один із його заступників. 

3.7. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та 
секретарем комісії. Рекомендації або загальна думка більшості членів, 
присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі засідання. 

3.8.  Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос голови комісії. 

3.9. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття 
рішення, заноситься до протоколу. 

3.10. На підставі цих рішень, у разі згоди з ними, управління праці та 
соціального захисту населення Ужгородської міської ради  готує списки щодо 
надання матеріальної допомоги та поселення в Ужгородський міський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
як виняток. 

3.11. Організаційне забезпечення діяльності уомісії здійснюється 
управлінням праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради 

3.12. На своїх засіданнях комісія розглядає та заслуховує заяви громадян 
щодо надання матеріальної допомоги та поселення в Ужгородський міський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
як виняток. 

3.13. На засіданнях комісії, для надання допомоги, можуть бути 
розглянуті інші питання, віднесені законодавством до компетенції комісії. 

3.14. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що 
надаються громадянами, виконавчими органами Ужгородської міської ради, 
підприємствами, організаціями та установами різних форм власності, 
інформація членів комісії. 
 

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ 
 

4.1. Голова комісії: 
- організовує роботу комісії, проводить її засідання, підписує протоколи 

засідань; 
- дає доручення членам комісії та контролює їх виконання. 
4.2. Секретар комісії: 
- веде діловодство комісії, оформляє та підписує протоколи засідань 

комісії; 
- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються 

діяльності комісії; 
- інформує голову  комісії щодо питань, що стосуються роботи комісії. 
 
4.3. Заступник голови комісії: 



- виконує обов’язки голови комісії у разі відсутності голови або 
неможливості здійснення ним своїх повноважень; 

- здійснює контроль за виконанням рішень комісії та доручень голови;  
- у разі відсутності секретаря комісії призначають особу із членів комісії 

для тимчасового виконання його функцій. 
4.4. Члени комісії: 
- беруть участь у засіданнях комісії; 
- виконують доручення голови комісії.  
4.5. Комісія здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах 

демократичності та колегіальності.  
 
                    5. ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
 
     5.1. Допомога надається один раз на рік малозабезпеченим громадянам у 
разі тривалої хвороби, пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам та 
непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або 
державну соціальну допомогу відповідно до законів України,  якщо розмір 
таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Допомога 
надається на підставі особистої заяви, а інвалідам та дітям-інвалідам — на 
підставі особистої заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного 
представника). До заяви додаються копії: паспорта, пенсійного посвідчення або 
посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, довідки про 
присвоєння ідентифікаційного номера. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара  



Додаток 3 
до рішення виконкому 
______________№____ 

 
СКЛАД 

робочої комісії з питань координаційної діяльності  
з надання населенню соціальних допомог та житлових субсидій  

 
Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова комісії 

 
Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та соціального 

захисту населення, заступник голови комісії 
 

Попович Тетяна Іванівна - головний спеціаліст відділу соціальних 
допомог управління праці та соціального 
захисту населення, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Адамова Неля Олексіївна - державний соціальний інспектор  управління 

праці та соціального захисту населення 
 

Беспечна Світлана 
Давидівна 

- начальник відділу персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг, гарантій та компенсацій 
управління праці та соціального захисту 
населення 
 

Вишневська Тетяна 
Іванівна 

- технік з розрахунків побутових споживачів 
МРЕМ м. Ужгород (за згодою) 
 

Дарвай Алла 
Володимирівна 

- начальник відділу соціальних допомог 
управління праці та соціального захисту 
населення 
 

Куберка Марина Юріївна - головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства 
 

Сібулатова Людмила 
Ярославівна 

- начальник Ужгородського відділу реалізації 
природного газу ТОВ «Закарпатгаззбут» (за 
згодою) 

 
 
Керуючий справами виконкому       О. Макара 



Додаток 4 
до рішення виконкому 
______________№____ 

 
 

СКЛАД 
комісії з питань визначення видів та обсягів робіт  

з ремонту житла ветеранам війни 
 
 
Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова комісії 

 
Славич Віра Юріївна - начальник відділу фінансів місцевого 

господарства фінансового управління, 
заступник голови  комісії  
 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та соціального 
захисту населення, заступник голови  комісії
 

Беспечна Світлана Давидівна - начальник відділу персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг, гарантій та компенсацій 
управління праці та соціального захисту 
населення, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
Боднар Оксана Романівна - головний спеціаліст економічно-

договірного відділу департаменту міського 
господарства 
 

Ільницька Леся Володимирівна - головний спеціаліст відділу технічного 
нагляду за капітальним ремонтом об’єктів 
благоустрою та житлового фонду 
департаменту міського господарства  
 

Оксьон Юрій Юрійович  - директор КП “ЖРЕР № 8” 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 5 
до рішення виконкому 
______________№____ 

 
 

СКЛАД 
комісії з питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни 

 
Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова комісії 

 
Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та соціального 

захисту населення, заступник голови комісії 
 

Фревлик Любов Миколаївна     - начальник відділу контролю за призначенням 
та виплатою пенсій управління праці та 
соціального захисту населення, заступник 
голови комісії 
 

Переста Валентина Федорівна - головний спеціаліст відділу контролю за 
призначенням та виплатою пенсій управління 
праці та соціального захисту населення, 
секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Довгей Галина Михайлівна - заступник начальника управління Пенсій-ного 

фонду України в м. Ужгороді Закарпатської 
області, начальник відділу пенсійного 
забезпечення (за згодою) 
 

Кульнєв Володимир 
Миколайович 

- голова Ужгородської міської організації 
ветеранів (за згодою) 
 

Мар’їна Тетяна Іванівна  -  начальник архівного відділу 
 

Прадід Вікторія Василівна - головний економіст бюджетного відділу 
фінансового управління 
 

Пфайфер Вікторія Валеріївна - начальник відділу у справах інвалідів та 
ветеранів управління праці та соціального 
захисту населення 

 
 
Керуючий справами виконкому                 О.Макара 



Додаток 6 
до рішення виконкому  
______________ №________ 

 
 

СКЛАД 
опікунської ради з питань опіки та піклування  

над недієздатними та обмежено дієздатними особами   
 
 

Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова 
опікунської ради  
 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та 
соціального захисту населення, заступник 
голови опікунської ради 
 

Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони здоров’я, 
заступник голови опікунської ради 
 

Подоляк Іванна Зіновіївна - головний спеціаліст-юрисконсульт 
управління праці та соціального захисту 
населення, секретар опікунської ради 
 

 
Члени ради: 

 
Александров Денис Олегович  - начальник юридичного відділу 

 
Гудманян Грант Амазович - голова    Закарпатської  обласної   

організації Всеукраїнської організації 
інвалідів війни, Збройних Сил України  та 
учасників бойових дій (за згодою) 
 

Марко Василина Михайлівна - директор Закарпатського регіонального 
центру  соціально-трудової реабілітації та 
професійної орієнтації “Вибір” (за згодою)
 

Мельников Ігор В’ячеславович - заступник директора міського центру 
зайнятості (за згодою) 
 

Пфайфер Вікторія Валеріївна - начальник відділу у справах інвалідів та 
ветеранів управління праці та соціального 
захисту населення 
 



Сірко Надія Василівна - завідувач психоневрологічним 
відділенням міської поліклініки (за 
згодою) 
 

Юсковець Галина Володимирівна - директор Ужгородського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування 

 
 
 
Керуючий справами виконкому         О. Макара 



Додаток 7 
до рішення виконкому  
________ №________ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про опікунську раду з питань опіки та піклування  

над недієздатними та обмежено дієздатними особами  
  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Опікунська рада з питань опіки та піклування над недієздатними та 
обмежено дієздатними особами при виконавчому комітеті Ужгородської міської 
ради (надалі — опікунська рада) є дорадчим органом і створена з метою 
надання допомоги виконавчому комітету у здійсненні ним функцій як органу 
опіки та піклування над недієздатними та обмежено дієздатними громадянами 
міста Ужгород. 

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, 
Цивільним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, 
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 №34/166/131/88 
„Про затвердження Правил опіки та піклування”, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.06.99 за № 387/3680, цим Положенням та 
іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.  

 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 
2.1. Опікунська рада сприяє забезпеченню реалізації прав інвалідів, 

одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний 
захист, соціальне обслуговування. 

2.2. Опікунська рада надає допомогу виконавчому комітету у здійсненні 
ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту 
недієздатних та обмежено дієздатних громадян міста Ужгород. 

 
3. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 

 
3.1. Опікунська рада утворюється у складі 9—15 осіб. До складу 

опікунської ради входять за посадою: представник відділу охорони здоров’я 
Ужгородської міської ради, представник управління праці та соціального 
захисту населення Ужгородської міської ради, представник юридичного відділу 
Ужгородської міської ради, а також працівники Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Крім того, до складу 
опікунської ради входять  представники установ, підприємств та організацій 
міста за згодою. 



3.2. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого 
комітету Ужгородської міської ради. 

3.3. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником 
міського голови. Голова опікунської ради має заступників із числа членів 
опікунської ради. 

3.4. Формою роботи опікунської ради є засідання, які скликаються 
секретарем опікунської ради за наявності двох і більше заяв, що надійшли на 
розгляд опікунської ради. 

3.5 За рішенням голови опікунської ради засідання може бути проведено 
позачергово.  

3.6. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються 
протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання є правомочним, 
якщо на ньому присутні більше половини загальної кількості членів опікунської 
ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні 
членів опікунської ради. 

3.7. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності 
голови опікунської ради засідання веде один із його заступників. 

3.8. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та 
секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів 
опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі 
засідання. 

3.9. На засідання опікунської ради запрошуються особи, розгляд заяв яких 
включено до порядку денного. За згодою членів опікунської ради окремі заяви 
можуть розглядатися за відсутності заявників. Сторонні особи можуть бути 
допущені на засідання опікунської ради лише за її рішенням.  

3.10. Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. 

3.11. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти 
прийняття рішення, заноситься до протоколу. 

3.12. Рішення опікунської ради носять рекомендаційний характер для 
органу опіки та піклування Ужгородської міської ради. На підставі цих рішень, 
у разі згоди з ними, управління праці та соціального захисту населення, 
управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради  готують відповідні 
проекти рішень виконавчого комітету Ужгородської міської ради та  подають їх 
на розгляд виконавчого комітету.  

3.13. Голова, його заступники, секретар та члени опікунської ради беруть 
участь у її роботі на громадських засадах. 

3.14. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснює 
управління праці та соціального захисту, Ужгородський міський територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

 
3.15. Опікунською радою розглядаються питання про надання до судових 

органів висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення опіки 
над недієздатною особою та призначення піклування над фізичною особою у 



разі обмеження її цивільної дієздатності, а також питання, що стосуються 
забезпечення майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду 
визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна 
(піклувальника). 

3.16. На своїх засіданнях опікунська рада розглядає та заслуховує 
інформацію: 

- про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують 
підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів; 

- звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них 
обов’язків; 

- звіти про збереження та охорону майна, що належить підопічним. 
3.17. На засіданнях опікунської ради, для надання допомоги органам 

опіки та піклування, можуть бути розглянуті інші питання, віднесені 
законодавством до компетенції органів опіки та піклування. 

3.18. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що 
надаються громадянами, виконавчими органами Ужгородської міської ради, 
підприємствами, організаціями та установами різних форм власності, 
інформація членів опікунської ради. 

 
4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 

 
4.1.  Голова опікунської ради: 
- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської 

ради, підписує протоколи засідань; 
- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської 

ради; 
- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання; 
- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з 

питань, що належать до її компетенції та повноважень. 
4.2. Секретар опікунської ради: 
- веде діловодство опікунської ради, оформляє та підписує протоколи 

засідань опікунської ради; 
- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються 

діяльності опікунської ради; 
- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, 

що розглядались; 
- інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи 

опікунської ради; 
- здійснює, у межах своїх повноважень, зв’язок між виконавчими 

органами Ужгородської міської ради, фізичними та юридичними особами з 
питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету як органу опіки та 
піклування. 

4.3. Заступники голови опікунської ради: 
- виконують обов’язки голови опікунської ради у разі відсутності голови 

або неможливості здійснення ним своїх повноважень; 



- здійснюють контроль за виконанням рішень опікунської ради та 
доручень голови;  

- організовують обстеження житлово-побутових умов проживання 
недієздатних (обмежено дієздатних) та інших категорій громадян;  

- у разі відсутності секретаря опікунської ради призначають особу із 
членів опікунської ради для тимчасового виконання його функцій. 

4.4. Члени опікунської ради: 
- беруть участь у засіданнях опікунської ради; 
- виконують доручення голови опікунської ради. 
4.5. Опікунська рада під час виконання покладених на неї завдань 

співпрацює з громадянами, установами, організаціями, підприємствами різних 
форм власності. 

4.6. У разі необхідності юридичний відділ Ужгородської міської ради 
надає правову допомогу з питань, що віднесені до діяльності опікунської ради. 

4.7. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на 
принципах демократичності та колегіальності. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                    О. Макара 



Додаток 8 
до рішення виконкому  
_____________№____ 

 
 

СКЛАД 
комісії з розгляду питань надання грошової допомоги 
постраждалим особам чи особам, які переміщуються 

 
 

Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова комісії 
 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та  
соціального захисту населення, заступник 
голови комісії 

Остап’юк Любов Андріївна - головний спеціаліст відділу у справах 
інвалідів та ветеранів управління праці та 
соціального захисту населення, секретар 
комісії 

 
Члени комісії: 

 
Гудманян Грант Амазович - голова Закарпатської обласної  

організації Всеукраїнської організації  
інвалідів війни, Збройних Сил України  та 
учасників бойових дій (за згодою) 
 

Дарвай Алла Володимирівна - начальник  відділу  соціальних  допомог 
управління праці та соціального захисту 
населення  
 

Кирлик Іванна Карлівна - головний спеціаліст   відділу   охорони 
здоров’я 
 

Ковач Марія Федорівна - начальник відділу виконання бюджету, 
бухгалтерського обліку та контрою за 
використанням коштів управління праці  та 
соціального захисту населення 
 

Марко Василина Михайлівна - голова Ужгородського міського  
товариства інвалідів праці та дитинства 
“Оптиміст” (за згодою) 
 

Понзель Василь Йосипович - голова  Товариства учасників афганської 
війни (за згодою) 



Пфайфер Вікторія Валеріївна - начальник відділу у справах інвалідів та 
ветеранів управління праці та соціального 
захисту населення  
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 9 
до рішення виконкому 
___________№______ 

 
 

С К Л А Д  
комісії з питань поводження із безхазяйними відходами 

 
 

Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови, голова 
комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович  

- директор департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 
 

Боровіков Максим Анатолійович - головний спеціаліст відділу 
благоустрою управління житлово-
комунального господарства 
департаменту міського господарства, 
секретар комісії 
 

 
 Члени комісії: 

 
Довбак Іван Михайлович   - директор КП «КШЕП» 

 
Зима Ірина Василівна - начальник відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи 
 

Просяник Сергій Борисович - начальник відділу муніципальної 
поліції та правопорядку 
 

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

Шуберт Сергій Тимофійович - начальник Ужгородського 
міськрайонного управління Головного 
управління Держсанепідемслужби у 
Закарпатській області  (за згодою) 
 

 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 10 
до рішення виконкому   
______________ № ___ 

 
 

СКЛАД 
комісії для здійснення приймання-передачі житлового будинку, 

гуртожитку в комунальну власність 
 
 

Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови,  голова 
комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- директор департаменту міського 
господарства,  заступник голови комісії 
 

Куберка Марина Юріївна - головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Басараб Леся Дмитрівна  - головний бухгалтер департаменту 

міського господарства 
 

Погоріляк Іван Михайлович - начальник Ужгородського МРЕМ 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» (за згодою) 
 

Горват Андрій Андрійович - головний інженер ПАТ «Закарпатгаз» (за 
згодою) 
 

Карташов Станіслав 
Олександрович  

- директор КП «Водоканал м. Ужгород» 
 
 

Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації  житла департаменту міського 
господарства  
 

Пекар Віталій Іванович - начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства  
 
 



 - представник підприємства, що 
звернулося у міську раду щодо прийняття 
житлового будинку, гуртожитку в 
комунальну власність 
 

 - представник органу самоорганізації 
населення 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 11 
до рішення виконкому 
____________ № ____ 

 
 

С К Л А Д 
  комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку  

в оперативне управління  
 
 

Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови, голова 
комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- директор департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 
 

Куберка Марина Юріївна - головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Басараб Леся Дмитрівна  - головний бухгалтер департаменту 

міського господарства 
 

Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації  житла департаменту 
міського господарства  
 

Пекар Віталій Іванович - начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства  
 

 - голова, члени будинкового комітету  
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 12 
до рішення виконкому   
______________№ __ 

 
 

СКЛАД 
 конкурсної комісії з відбору підприємств  
із надання житлово-комунальних послуг  

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 
 
 

Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови, голова комісії
 

Костенчук Олександр Анатолійович- директор департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 
 

Пекар Віталій Іванович - начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства,  
секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Кайда Людмила Олександрівна - головний спеціаліст відділу експлуатації 

житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 
 

Куберка Марина Юріївна - головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 
 

Полтавцева Тетяна Вікторівна - заступник директора департаменту 
міського господарства, начальник 
управління майном міста  
 

Пономарьов Станіслав Борисович - депутат міської ради (за згодою)  
 

 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 13 
до рішення виконкому 
____________№______ 

 
 

СКЛАД 
комісії з питань надання одноразової допомоги  
на встановлення індивідуальної (автономної)  

системи електричного опалення на території м. Ужгород  
 
 

Габор Олександр Михайлович  - заступник міського голови, голова комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- директор департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 
 

Куберка Марина Юріївна    - головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж       
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 

 
Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та соціального 

захисту населення 
 

Кайда Людмила Олександрівна     - головний   спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

Лукач Петро Михайлович - заступник начальника відділу 
фінансування міського господарства 
фінансового управління 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                         О. Макара 



Додаток 14 
до рішення виконкому  
_____________ № ____ 

 
 

СКЛАД 
міжвідомчої комісії з розгляду питань із відключення споживачів від мереж  

центрального опалення і гарячого водопостачання 
 
 

Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови,  голова
комісії 
 

Костенчук Олександр Анатолійович
 

- директор   департаменту   міського
господарства,  секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
Горват Андрій Андрійович - головний інженер ПАТ "Закарпатгаз" 

 (за згодою) 
 

Ковальський Анатолій 
Володимирович 

- депутат міської ради (за згодою) 
 
 

Юращук Олег Михайлович - заступник начальника Ужгородського
МРЕМ (за згодою) 
 

Парій Василь Володимирович - заступник  начальника    виробничо-
технічного відділу КП "Водоканал м.
Ужгорода" 
 

Петрішка Борис Михайлович - заступник начальника Ужгородського
міськрайонного відділу головного
управління ДСНС у Закарпатській області
(за згодою) 
 

 - представник    відповідної  житлово-
експлуатаційної організації, ОСББ 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                         О. Макара 



Додаток 15 
до  рішення  виконкому  
_____________ № ____ 

 
 

СКЛАД 
комісії із забезпечення підбору пропозицій  

щодо закупівлі житла 
 
 
Габор Олександр Михайлович - заступник  міського  голови,  голова 

комісії 
Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку,  розподілу та  

приватизації житла департаменту  
міського господарства, секретар комісії    
 

Члени комісії: 
 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 

 
Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та 

 соціального захисту населення 
 

Гах Леся Мирославівна - начальник фінансового управління 
 

Костенчук Олександр Анатолійович - директор департаменту міського  
господарства 
 

Турховська Ганна Іванівна - начальник  відділу бухгалтерського   
обліку міської ради та виконкому   
 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                           О. Макара 



Додаток 16 
до рішення виконкому 
___________№______ 

 
С К Л А Д 

комісії з обстеження технічного стану 
 житлових будинків (квартир) 

 
Габор Олександр Михайлович  - заступник міського голови, голова комісії 

 
Костенчук Олександр Анатолійович - директор      департаменту    міського 

господарства,  заступник голови комісії 
 

Кайда Людмила Олександрівна     - головний   спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

 Члени комісії: 
 
Ільницька Леся   Володимирівна - головний спеціаліст відділу технічного 

нагляду департаменту міського господарства
 

Лозан Олександр Васильович - головний спеціаліст  відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 
 

Куберка Марина Юріївна  - головний  спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 
 

 - керівник відповідної житлово-
експлуатаційної  організації 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                            О. Макара 



Додаток 17 
до рішення виконкому 
_____________№_______ 

 
СКЛАД 

громадської комісії з розгляду житлових питань 
 
Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови, голова 

комісії 
 

Захарець Василь Григорович  - заступник голови облпрофради, заступник 
голови комісії (за згодою) 
 

Папай Марія Бейлівна - начальник  відділу  обліку,  розподілу  
та  приватизації  житла  департаменту 
міського господарства, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 

Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 
 

Біксей Андрій Борисович - начальник  управління     праці  та 
соціального захисту населення 
 

Гудманян Грант Амазович - голова Закарпатської обласної  
організації Всеукраїнської організації  
інвалідів війни, Збройних Сил України  та
учасників бойових дій (за згодою) 
 

Костенчук Олександр Анатолійович - директор   департаменту      міського 
 господарства 
 

Сосновський Олег Вікторович - заступник  голови  правління 
Закарпатської обласної  спілки  ветеранів  
війни (за згодою) 
 

Шанта Сергій Іванович - депутат міської ради (за згодою) 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 18 
до рішення виконкому 
____________№ _______ 

 
 

СКЛАД 
комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків 

для здійснення підприємницької діяльності  
біля закладів ресторанного господарства 

 
 

Цап Іштван Юліусович - перший заступник міського голови, голова 
комісії 
 

Івегеш Михайло Михайлович - в.о. начальника управління містобудування 
та архітектури, заступник голови комісії 
 

Вулшинський Юрій Юрійович - начальник відділу контролю за об’єктами 
містобудування  управління містобудування 
та архітектури, секретар комісії 
 

 

Члени комісії: 
 

Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 
 

Лелекач Наталія Орестівна - начальник відділу торгівлі та захисту прав 
споживачів управління економіки та 
підприємництва 
 

Пономарьов Станіслав 
Борисович 

- депутат міської ради (за згодою) 
 
 

Просяник Сергій Борисович - начальник відділу муніципальної поліції та 
правопорядку 
 

Садовнікова Вероніка 
Олександрівна 

- начальник відділу оренди та приватизації 
майна і землі управління майном 
департаменту міського господарства 
 

Станкович Михайло 
Михайлович 

- начальник управління економіки та 
підприємництва 
 

 

 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 19 
до рішення виконкому 
____________№______ 

 
 

СКЛАД 
комісії із демонтажу самовільно встановлених  

малих архітектурних форм та тимчасових споруд 
 
 
Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови,  голова комісії 

 
Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- директор департаменту міського 
господарства,  заступник голови комісії 
 

 Горват Віталій Васильович - головний спеціаліст відділу муніципальної   
поліції та правопорядку, секретар комісії   
 

 
Члени комісії: 

 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу       

 
Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту, державних 

закупівель та зв'язку  
 

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

Пайда Оксана Володимирівна - начальник відділу благоустрою управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства 
 

Пономарьов Станіслав Борисович-  директор КП "КАТП-072801" 
 

Просяник Сергій Борисович - начальник відділу муніципальної    поліції 
та правопорядку, секретар комісії 
 

Садовнікова Вероніка 
Олександрівна 

- начальник відділу оренди та приватизації 
майна і землі управління майном міста 
департаменту міського господарства 
 

Станко Юрій Юрійович - депутат міської ради (за згодою) 
 
 



Трофіл Іван Михайлович - заступник начальника Ужгородського 
відділу поліції  Головного управління 
Національної Поліції України (за згодою) 
 

Чепкий Олександр Олексійович - начальник відділу землекористування 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара  



Додаток  20 
         до рішення виконкому 
         ____________№______ 
 

 
 

СКЛАД 
комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків  

та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій  
та інших соціальних виплат 

 
 
Цап Іштван Юліусович - перший заступник міського голови, 

голова комісії  
 

Білак Олександр Павлович - заступник   міського    голови, заступник 
голови комісії  
 

Петрова Мирослава Василівна  - головний    спеціаліст   відділу   праці 
управління праці та соціального захисту 
населення, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та  

- соціального захисту населення 

Гах Леся Мирославівна - начальник фінансового управління 
 

Станкович Михайло Михайлович - начальник    управління    економіки    та 
підприємництва 
 

Костенчук Олександр Анатолійович - директор      департаменту     міського 
господарства 
 

Гриник Галина Дмитрівна - начальник головного управління 
статистики у Закарпатській області (за 
згодою) 
 

Дюлай Василь Іванович - заступник начальника Державної 
податкової інспекції у м. Ужгороді 
Головного управління ДФС у 
Закарпатській області (за згодою) 
 



Сухар Ганна Михайлівна - начальник управління Пенсійного 
фонду України в м. Ужгороді 
Закарпатської області (за згодою) 
 

Хваста Сергій Васильович - начальник міського відділу державної 
виконавчої служби Ужгородського 
міськрайонного управління юстиції (за 
згодою) 
 

Гукс Мар'яна Михайлівна - головний   державний    інспектор 
управління Держпраці в Закарпатській 
області (за згодою) 
 

  
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 21 
до рішення виконкому 
_____________№_____ 
 
 

СКЛАД  
комісії з розгляду заяв на встановлення режиму роботи  

закладів сфери обслуговування усіх форм власності на території міста 
 
 

Цап Іштван Юліусович - перший заступник міського голови, 
голова комісії 
 

Станкович Михайло Михайлович - начальник управління економіки та 
підприємництва, заступник голови комісії 
 

Лазар Терезія Василівна - головний спеціаліст відділу торгівлі та  
захисту прав споживачів управління 
економіки та підприємництва, секретар  
комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 

 
Бовга Вікторія Іванівна - головний спеціаліст відділу по роботі 

з работодавцями міського центру  
зайнятості (за згодою) 

 
Левко Іван Іванович - завідуючий сектором ДПІ у м. Ужгороді 

Головного управління ДФС у 
Закарпатській області (за згодою) 
 

Лелекач Наталія Орестівна - начальник відділу торгівлі та захисту 
прав споживачів управління економіки та 
підприємництва 
 

Просяник Сергій Борисович - начальник відділу муніципальної поліції 
та правопорядку 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому        О. Макара 



Додаток 22 
до рішення виконкому  
 __________№ ____ 

 
 

СКЛАД 
міської міжвідомчої комісії з питань реалізації державної цінової політики 
у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському 

транспорті 
 
 

Цап Іштван Юліусович - перший заступник міського голови,  
голова комісії 
 

Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, заступник 
голови комісії 
 

Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови,  заступник  
голови комісії 
 

Медвідь Стефанія Миколаївна - головний спеціаліст відділу з питань 
тарифів управління економіки та 
підприємництва, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 

 
Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та  

соціального захисту населення 
 

Бобик Петро Іванович - начальник   відділу    транспорту,
державних закупівель та зв’язку 
 

Гах Леся Мирославівна - начальник фінансового управління 
 

Дюлай Василь Іванович - заступник     начальника  ДПІ   у м.
Ужгороді Головного управління ДФС в
Закарпатській області ( за згодою) 
 

Катинська Людмила Іванівна - заступник начальника управління  
економіки та підприємництва, 
начальник відділу з питань тарифів 
 



Костенчук Олександр Анатолійович - директор   департаменту   міського
господарства  
 

Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони здоров’я  
 

Станкович Михайло Михайлович - начальник управління економіки та  
  підприємництва 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                 О. Макара 



Додаток 23 
до рішення виконкому  
_____________ № _____ 

 
 
 

СКЛАД 
комісії з питань захисту прав дитини 

 
 
Андріїв Богдан Євстафійович - міський голова, голова комісії 

 
Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, заступник 

голови комісії 
 

Годованець Василь Михайлович - заступник начальника служби у справах 
дітей, секретар комісії 
 
 

 
Члени комісії: 

 
Арокгаті Марія Юріївна - начальник служби у справах дітей 

 
Бобурка Микола Миколайович - інспектор Ужгородського відділу  

 поліції Головного управління Національної  
 поліції в Закарпатській області (за згодою) 
 

Воловар Роман Іванович - начальник відділу у справах сім’ї та молоді 
управління у справах культури, спорту, сім’ї  
та молоді 
 

Дарвай Алла Володимирівна - начальник відділу соціальних допомог 
управління праці та соціального захисту 
населення 
 

Кирик Валентина Мефодіївна - головний спеціаліст відділу шкіл та 
дошкільних закладів управління освіти 
 

Мінєєва Інна Ігорівна - головний спеціаліст юридичного відділу 
 

Пшенична Тетяна Вадимівна  - завідувач амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини № 6 (за згодою) 
 
 



Столярова Ірина Михайлівна - головний спеціаліст відділу охорони 
здоров’я 
 

Фленько Іван Іванович 
 

- директор Ужгородського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                   О. Макара 



Додаток 24 
до рішення виконкому 
___________ № _______ 

  
 

СКЛАД  
комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї 

  
 

Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова   
комісії 
 

Бобров Євгеній Володимирович - начальник   управління   у  справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді, 
заступник голови комісії 
 

Воловар Роман Іванович - начальник відділу у справах сім’ї та 
молоді управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Арокгаті Марія Юріївна - начальник служби у справах дітей 

 
Бабунич Оксана Юріївна - начальник управління освіти 

 
Башкірєв Володимир Анатолійович - голова   Ужгородської   громадської 

організації по запобіганню насильству в 
сім’ї (за згодою) 
 

Башкірєва Вікторія Віталіївна - голова   Закарпатського   осередку 
Української спілки  психотерапевтів (за 
згодою) 
 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та 
соціального захисту населення  
 

Кереканич Юрій Юрійович - начальник відділу кримінальної міліції у 
справах дітей Ужгородського відділу  
 поліції Головного управління 
Національної  поліції в Закарпатській 
області (за згодою) 
 
 



Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони здоров’я 
 

Фленько Іван Іванович - директор міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
  

Шанта Євген Михайлович - начальник відділу дільничних 
інспекторів Ужгородського відділу  
 поліції Головного управління 
Національної  поліції в Закарпатській 
області (за згодою) 
 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 25 
до рішення виконкому  
_____________ № ____ 

 
 

СКЛАД 
науково-художньої ради 

 
 
Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова ради 

 
Бобров Євгеній Володимирович - начальник управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді, заступник голови 
ради 
 

Романюк Сергій Валерійович - головний спеціаліст з питань охорони 
культурної спадщини відділу культури 
управління у справах культури, спорту, 
сім’ї та молоді, секретар ради 

 
Члени ради: 

 
Бедзик Олександр Юрійович - голова асоціації ковалів Закарпаття (за 

згодою) 
 

Габда Владислав Васильович - живописець, член Національної спілки 
художників України, заслужений художник 
України (за згодою) 
 

Ганзел Владислав Іванович - архітектор, голова обласної Спілки 
архітекторів (за згодою) 
 

Гайович Петро Михайлович - архітектор, член Спілки архітекторів 
України (за згодою) 
 

Долгош Одарка Іванівна - графік, член Національної спілки 
художників України (за згодою) 
 

Думинець Петро Васильович - член обласного осередку Національної 
спілки майстрів народного мистецтва 
України (за згодою) 
 

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



 

Колодко Михайло Іванович - скульптор, голова творчого об’єднання 
«Перший цех» (за згодою) 
 

Кузьма Борис Іванович - графік, заслужений художник України, 
член Національної спілки художників 
України (за згодою) 
 

Небесник Іван Іванович -мистецтвознавець, член Національної 
спілки художників України, ректор 
Закарпатського художнього інституту  
(за згодою) 
 

Роман Василь Михайлович - скульптор, член Національної спілки 
художників України (за згодою) 
 

Свалявчик Василь Петрович - живописець, член Національної спілки 
художників України, заслужений художник 
України (за згодою) 
 

Скакандій Василь Юліанович - графік, член Національної спілки 
художників України, народний художник 
України (за згодою) 
 

Шандор Федір Федорович - завідувач кафедри туризму УжНУ 
 (за згодою) 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 26 
до рішення виконкому 
____________№_____ 

 
 

СКЛАД 
комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету  

Ужгородської міської ради 
 
 

Цап Іштван  Юліусович - перший заступник міського голови, голова 
комітету 
 

Макара Олена Михайлівна - керуючий справами виконкому, заступник 
голови комітету 
 

Химич Вікторія Віталіївна - головний спеціаліст відділу  транспорту, 
державних закупівель та зв’язку, секретар 
комітету 
 

 
Члени комітету: 

 
Орбан Наталія Леонідівна - заступник начальника юридичного відділу 

 
Турховська Ганна Іванівна - начальник відділу бухгалтерського обліку 

міської ради та виконкому 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О. Макара 



Додаток 27 
до рішення виконкому 
_______________№_____ 

 
 

СКЛАД 
конкурсної комісії 

 
 
Білак Олександр  Павлович - заступник міського голови, голова комісії 

 
Макара Олена Михайлівна - керуючий справами виконкому, заступник 

голови комісії 
 

Сідун Лариса  Миколаївна - головний спеціаліст відділу кадрової роботи, 
нагород та спецроботи, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 

Воловар Марія Василівна - начальник відділу кадрової роботи, нагород та 
спецроботи 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому          О. Макара 



Додаток 28 
до рішення виконкому 
______________№______ 

 
 

СКЛАД 
інвентаризаційної комісії 

 
 
Макара Олена Михайлівна - керуючий справами виконкому, голова 

комісії 
 

Матковська Олександра Романівна -  головний       спеціаліст      відділу 
бухгалтерського обліку міської ради та 
виконкому, секретар комісії 
 

  
Члени комісії: 

 
Білецький Олександр Степанович - головний спеціаліст загального відділу  

 
Лисюк Світлана Володимирівна - заступник   начальника    загального 

відділу 
 

Мудра Олександр Іванович - начальник господарсько-
експлуатаційного відділу 
 

 
 
 

Керуючий справами виконкому       О. Макара 



Додаток 29 
до рішення виконкому 
__________№ ________ 

 
 
 

Склад 
  міжвідомчої координаційно-методичної ради 

з правової освіти населення м. Ужгород 
 
 

Білак Олександр Павлович   - заступник міського голови, голова ради 
 

Жулінська Олена Андріївна  - начальник Ужгородського міськрайонного 
управління юстиції, заступник голови ради   
(за згодою) 

 
Бідзіля Яна Володимирівна  - головний спеціаліст Ужгородського 

міськрайонного управління юстиції, секретар 
ради (за згодою) 
 

 
Члени ради: 

 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу  

 
Бабунич Оксана Юріївна - начальник управління освіти   

 
Бобров Євгеній Володимирович - начальник управління у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді   
 

Гомонай Василь Васильович  - доцент кафедри конституційного права та 
порівняльного правознавства юридичного 
факультету ДВНЗ "Ужгородський 
національний університет", депутат міської 
ради (за згодою) 

 
Дорогій Діана Володимирівна  - майор поліції, інспектор Ужгородського 

відділу поліції головного управління 
Національної поліції в Закарпатській області  
(за згодою) 

 
Лемак Олеся Володимирівна  - суддя Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області (за згодою) 
 
 



Менджул Марія Василівна  - в.о. завідувача кафедри міжнародного 
 приватного права, правосуддя та адвокатури 
ДВНЗ "Ужгородський національний 
університет" (за згодою) 

Пересоляк Олександр Сергійович - голова ГО "Ужгородська громадська рада" 
(за згодою) 

 
Попадинець Василь Юрійович - директор Закарпатського обласного центру 

з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (за згодою) 

 
Фатула Руслан Степанович - випусковий редактор газети "Карпатський 

об'єктив" (за згодою) 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                       О. Макара 
 
      
                                           
 

 
 

 
 
 



        Додаток 30 
до рішення виконкому 
_____________№ ______ 

 
СКЛАД 

адміністративної комісії 
 

Андріїв Богдан Євстафійович 
 

- міський голова,   голова комісії  

Габор Олександр Михайлович
 

- заступник міського голови,  заступник голови 
комісії 

 
Лозан Олександр Васильович - головний спеціаліст  відділу експлуатації 

житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства, секретар 
комісії  

 
     Члени комісії: 
 
Гах Леся Мирославівна  - начальник  фінансового управління    

 

Вулшинський Юрій Юрійович
 

- головний спеціаліст відділу контролю за 
об'єктами містобудування управління 
містобудування та архітектури  
 

Козак Тетяна Михайлівна -головний спеціаліст юридичного відділу 

Лайкун Моніка Іштванівна  - головний спеціаліст відділу землекористування
 

Лелекач Наталія Орестівна  - начальник відділу торгівлі та захисту прав 
споживачів управління економіки та 
підприємництва 
 

Мандич Юрій Васильович - депутат міської ради (за згодою) 

Просяник Сергій Борисович  - начальник відділу муніципальної 
 поліції та правопорядку   
 

Садовнікова Вероніка 
Олександрівна  

- начальник відділу оренди та приватизації майна 
і землі управління майном департаменту 
міського господарства 
 



Шуберт Сергій Тимофійович - начальник Ужгородського міськрайонного 
управління Головного управління 
Держсанепідемслужби у Закарпатській області 
(за згодою) 

 
 - інспектор Ужгородського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 
Закарпатській області  (за згодою) 

 
  
 
Керуючий справами виконкому                  О. Макара 



         Додаток 31 
         до рішення виконкому  
          ___________№____ 
 
 

СКЛАД  
спостережної комісії  

 
Цап Іштван Юліусович  - перший заступник міського голови, голова

комісії  
 

Мінєєва Інна Ігорівна  - головний спеціаліст юридичного відділу,        
секретар  комісії  
 

 
Члени комісії: 

 
Волосянський Олександр 
Павлович 

-виконавчий секретар громадської організації 
“Люблю Ужгород” 

  
Козак Тетяна Михайлівна  
 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

Макара Олена Михайлівна  
 

- керуючий справами виконкому 

Навроцький Володимир 
Вячеславович 

- член     Карпатського агентства     прав 
людини "Вестед" (за згодою) 
 

Станко Юрій Юрійович  
 

- депутат міської ради (за згодою) 

Теличко Володимир Іванович  - член      Всеукраїнської    молодіжної 
громадської  організації "Сокіл" (за згодою) 
 

Феськов Володимир 
Геннадійович 

- координатор громадської організації    
"Закарпатський Громадський центр" (за   

 згодою) 
 

Фленько Іван Іванович  
 
 

- директор Ужгородського центру соціальних  
служб для сім'ї, дітей та молоді  

Яцков Микола Миколайович -заступник    директора    Карпатського 
агентства     прав людини "Вестед" (за згодою)

 
 
Керуючий справами виконкому                                             О. Макара  



Додаток 32 
до рішення виконкому  
_____________ № ____ 

 
 

СКЛАД 
евакуаційної комісії м. Ужгород 

  
Цап  Іштван  Юліусович - перший заступник міського голови, голова 

комісії 
 

Жирков Григорій В'ячеславович - начальник відділу ведення Державного 
реєстру виборців, заступник голови  комісії 
 

Куценко Ігор Миколайович - заступник начальника господарсько-
експлуатаційного відділу, секретар  комісії  
 

 
Члени комісії: 

 
Драшкоці Георгій Адальбертович - головний спеціаліст відділу   транспорту, 

державних закупівель та зв’язку,  начальник 
групи транспортного забезпечення 
 

Кравчук Володимир 
Володимирович                 

- начальник відділу внутрішньої політики,       
організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю,  начальник групи організації 
розміщення  населення у безпечному районі 
                                                                              

Махобей Володимир Олегович - головний спеціаліст відділу торгівлі та 
захисту прав споживачів управління 
економіки та підприємництва, начальник 
групи матеріально-технічного забезпечення 
 

Папай Марія Бейлівна - начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації житла, начальник групи обліку 
евакуйованого населення та інформації 
 

Скомський Ігор Іванович - заступник начальника ЦТП з питань 
технічної експлуатації, начальник групи 
зв’язку та оповіщення  (за згодою) 
 

Столярова Ірина Михайлівна - головний спеціаліст відділу охорони 
здоров'я, начальник медичної служби 
 



Трофіл Іван Михайлович - заступник начальника Ужгородського 
відділу  поліції Головного управління 
Національної  поліції в Закарпатській області,
начальник групи охорони громадського 
порядку (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами виконкому      О.Макара 



 
 

                  Додаток 33 
                  до рішення виконкому 
                 ______________№_______ 

 
 

СКЛАД 
міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу  

та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
 

Білак Олександр Павлович - заступник  міського голови, голова  
комісії 

 
Решетар Василь Васильович - начальник  відділу охорони здоров’я, заступник 

голови комісії 
   
Кірій Олександра Сергіївна       - лікар-фтизіатр       міської         поліклініки,   

секретар ради (за згодою)                            
                                                  

Члени комісії: 
 
Берестовська Вікторія  
Миколаївна 
 
 

- лікар-фтизіатр міської поліклініки, головний 
міський спеціаліст відділу охорони здоров’я зі 
спеціальності фтизіатрії (за згодою) 

Зимокосова Олена Василівна 
 
 
Козак Тетяна Юріївна 
 
Маркусь Вікторія Юріївна 

- завідуюча пульмонологічним відділенням 
центральної міської клінічної лікарні (за згодою) 
 
- головний лікар міського центру ПМСД 
 
- лікар-інфекціоніст міської поліклініки 

  
Маркуш Марія Михайлівна - лікар-фтизіопедіатр міської дитячої клінічної 

лікарні (за згодою) 
 

Столярова Ірина Михайлівна - головний спеціаліст відділу охорони здоров’я 
 

Шуберт Сергій Тимофійович  
 

- начальник Ужгородського міськрайонного 
управління Головного управління Держсанепід-
служби у Закарпатській   області (за згодою) 

 

Керуючий справами виконкому                                                           О. Макара 



  Додаток 34 
  до рішення виконкому 
  ______________№_______ 

   
 

СКЛАД 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 
Андріїв Богдан Євстафійович - міський голова, голова комісії  

 
Габор Олександр Михайлович - заступник міського голови, перший 

заступник голови комісії 
 

Ільницький Віталій Богданович - начальник Ужгородського міськрайвідділу 
Управління ДСНС у Закарпатській області, 
заступник голови комісії (за згодою) 
 

Дмитрієв Сергій Вікторович - заступник начальника відділу оборонної  та 
мобілізаційної роботи, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Бахарєв Юрій Юрійович -  заступник начальника відділу раціонального 

природокористування департаменту екології 
та природних ресурсів Закарпатської 
облдержадміністрації (за згодою) 
 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу  транспорту, державних 
закупівель та зв’язку 
 

Граб Галина Ярославівна - заступник начальника фінансового 
управління, начальник бюджетного відділу   
 

Добринін Юрій Юрійович - начальник станції "Ужгород" 
 

Зима Ірина Василівна - начальник відділу оборонної та 
мобілізаційної роботи 
 

Івегеш Василь Васильович - начальник Ужгородського міжрайонного 
управління водного господарства (за згодою) 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- директор департаменту міського 
господарства 
 



Погоріляк Іван  Михайлович - начальник Ужгородського МРЕМ  
ПАТ “Закарпаттяобленерго” (за згодою) 
 

Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони здоров’я 
 

Стецьків Зіновія Львівна 
 

- в.о. начальника управління експлуатації 
систем газопостачання головного управління 
ПАТ "Закарпатгаз"  (за згодою) 
 

Трофіл Іван Михайлович - заступник начальника Ужгородського 
відділу поліції   Головного управління 
Національної  поліції в Закарпатській області  
(за згодою) 
 

Філеп Марія Михайлівна 
 

- завідуюча відділенням організації санітарно-
гігієнічних   досліджень Ужгородської 
міськрайонної філії ДУ Закарпатський 
обласний лабораторний  центр 
Держсанепідемслужби України (за згодою) 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому            О. Макара 



   Додаток 35 
  до рішення виконкому 
    ______________№_______ 
 
 

Положення 
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій   

 
  1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється для 
координації діяльності підприємств, установ та організацій м. Ужгорода, 
пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення 
і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій і реагування на них. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 
також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а місцева 
комісія також рішеннями регіональної комісії. 

3. Основними завданнями комісії на території м. Ужгорода є: 
1) координація діяльності сил цивільного захисту підприємств, установ та 

організацій, пов’язаної із: 
- функціонуванням місцевої  підсистеми єдиної системи цивільного 

захисту; 
- здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а 

також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його 
про дії в умовах такої ситуації; 

- залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних 
та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
надання гуманітарної допомоги; 

- забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 
- навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 
- визначенням меж зони надзвичайної ситуації; 
- здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 
- організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів; 
організацією та здійсненням:  

- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок 
виникнення надзвичайної ситуації; 

- заходів з евакуації (у разі потреби); 
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту 

населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації; 
- вжиттям заходів до забезпечення готовності міської підсистеми єдиної 



територіальної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної 
ситуації та в особливий період; 

- здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації 
та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

- інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про 
розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 
забезпеченням:  

- живучості об’єктів національної економіки та міського управління під час 
реагування на надзвичайну ситуацію; 

- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу 
під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, 
установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів 
єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України; 

- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового 
зв’язку та всіх видів електричного зв’язку; 

- санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
- організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій  місцевого рівня; 
- встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу 

транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та 
споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку,  газо-, нафто- або 
інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо; 

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що 
виникають під час: 

- функціонування міської підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту та її ланок; 
здійснення заходів: 

- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок 
виникнення надзвичайної ситуації; 

- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 
надзвичайної ситуації; 

- порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та 
безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і 
оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та 
навколишнього природного середовища; 

3) Погодження положень про комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій; 

4) Підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та 
організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
1) у режимі повсякденної діяльності: 
- здійснює координацію діяльності щодо   розроблення і виконання 

цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного 
захисту та техногенно-екологічної безпеки; 

- здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого 



функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних 
втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення 
надзвичайної ситуації; 

- бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що 
використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо); 

- сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, 
розвитку міської системи моніторингу навколишнього природного середовища, 
системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно 
небезпечних об’єктів; 

- координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 
інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових 
харчових отруєнь населення. 

Міська комісія, крім перелічених у цьому пункті функцій, погоджує 
перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, на яких 
поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до 
рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об’єктів 
м.Ужгорода стосовно рівня хімічної небезпеки, здійснює методичне 
керівництво та контроль за роботою комісій підприємств, установ та організацій 
; 

2) у режимі підвищеної готовності: 
- здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та 

контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом 
епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими 
отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і 
прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення 
надзвичайної ситуації та її масштабів; 

- організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту 
населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення 
сталого функціонування господарських об’єктів; 

- забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації  місцевого рівня; 

- готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів 
реагування на надзвичайну ситуацію; 

- координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 
захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких 
резервів; 

- забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання 
енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, 
установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу; 

3) у режимі надзвичайної ситуації: 
- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління, сил та засобів міської підсистеми єдиної територіальної системи 
цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги 



населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 
- організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації  

місцевого рівня; 
- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 
використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших 
ресурсів і запасів; 

- вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт у небезпечних районах; 

- забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 
постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

- встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та 
організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і 
населенню внаслідок виникнення надзвичайної  місцевого рівня; 

- організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього 
природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, 
обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

- приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за 
видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до 
ДСНС зазначених матеріалів; 

- вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, 
інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із 
запобігання її розвитку; 

4) у режимі надзвичайного стану: 
- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління та сил міської підсистеми єдиної територіальної системи цивільного 
захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами 
Законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим 
надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів; 

- здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення 
безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів  управління 
підприємств, установ та організацій; 

5) проводить моніторинг стану виконання покладених на них завдань; 
6) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із 

соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. 

5. Комісія має право: 
- залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  місцевого рівня сили і засоби міської 
підсистеми єдиної системи цивільного захисту відповідної ланки такої 
підсистеми ( комісії підприємств, установ та організацій ); 

- заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та 
організацій, розташованих на території м.Ужгорода, з питань, що належать до їх 
компетенції, і давати їм відповідні доручення; 



- одержувати від керівників  підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території м. Ужгорода  матеріали і документи, необхідні для 
вирішення питань, що належать до її компетенції; 

- залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та 
організацій, розташованих на території м. Ужгорода (за погодженням з їх 
керівниками); 

- розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення 
надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до 
адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її 
виникненні. 

6. Головою комісії є міський голова.  
Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його 

дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника - 
заступник голови. 

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - перший заступник 
голови. 

Посадовий склад комісії затверджується органом, який її утворив, на 
основі пропозицій, підприємств, установ та організацій, розташованих на 
території м. Ужгорода 

Персональний склад комісії затверджується головою комісії.  
Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату. 
7. Голова комісії має право: 
- залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або 

ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та 
інші сили і засоби відповідно до законодавства; 

- приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на 
надзвичайну ситуацію; 

- вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 
зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 
ліквідацію її наслідків; 

- делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 
повноваження заступникам голови комісії. 

8. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, 
скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є 
структурний підрозділ з питань надзвичайних ситуацій.  

9. Комісія проводить засідання на постійній основі.  
Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу 
комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті 
комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається 
до протоколу засідання. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 
відповідальним секретарем комісії. 

10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для 
виконання керівниками підприємствами, установами та організаціями, 
розташованими на території м. Ужгорода. 



11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна 
плата за основним місцем роботи. 

12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також 
забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час 
роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на орган, який утворив 
відповідну комісію. 

13.  Місцева комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і 
своїм найменуванням. 

 
 

Керуючий справами виконкому      О.Макара 



 
 

  Додаток 36 
  до рішення виконкому 
 ______________№_______ 

 
 

СКЛАД 
міської надзвичайної протиепізоотичної комісії 

Білак Олександр Павлович - заступник  міського голови, голова  
комісії 

 
Ігнацевич Ліліана Іванівна - начальник  управління ветеринарної 

медицини в м. Ужгород, заступник голови 
комісії (за згодою) 

   
Шполарич Юрій Михайлович - начальник Ужгородської державної  

лікарні ветеринарної медицини, секретар 
комісії (за згодою) 

                                                  
Члени комісії: 

 
Гутник Володимир Васильович - заступник начальника  управління 

ветеринарної медицини в м. Ужгород  
 
Козак Тетяна Юріївна 

 
- головний лікар міського центру ПМСД 

  

Просяник Сергій Борисович - начальник відділу муніципальної поліції  
та правопорядку 
 

Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони здоров’я 

Шуберт Сергій Тимофійович  
 

- начальник Ужгородського міськрайон- 
ного управління Головного управління 
Держсанепідслужби у Закарпатській    

 області (за згодою) 

  
 
 
Керуючий справами виконкому 

 
 
                                                         О. Макара 

 



          Додаток  37        
                                                              до рішення виконкому 

                                                                  ___________ №________ 
  

 
Склад 

комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних                           
 ділянок та додержання добросусідства 

  
 

Андріїв Богдан Євстафійович           - міський голова, голова комісії                         
 
Габор Олександр Михайлович          - заступник міського голови, заступник  
                                                               голови комісії  
 
Лайкун Моніка Іштванівна                - головний спеціаліст відділу 
                                                               землекористування, секретар комісії 
 
 Члени комісії: 
 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного  відділу 

 
Івегеш Михайло Михайлович - в.о. начальника управління    

 містобудування та архітектури   
 

Мельничук Світлана Сергіївна - начальник управління Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та 
кадастру в Ужгородському районі 
Закарпатської області (за згодою) 
 

Пагулич Олег Йосипович - громадський активіст (за згодою) 
 

Пономарьов Станіслав Борисович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Просяник Сергій Борисович - начальник відділу муніципальної     
поліції та правопорядку 
 

Чепкий Олександр Олексійович - начальник відділу землекористування 
 

Якубик Іван Іванович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Примітка: У разі тимчасової відсутності начальників відділів чи управлінь -  членів комісії, їх представляють 
особи, які їх заміщують. 
 
Керуючий справами виконкому                                                          О. Макара 



         Додаток 38 
         до рішення виконкому  
          ___________№____ 
 
 

СКЛАД  
експертної комісії  

 
 

Макара Олена Михайлівна  - керуючий справами виконкому, голова 
комісії  
 

Козак Наталія Дмитрівна  - начальник протокольного відділу,           
секретар  комісії  
 

 
Члени комісії: 

 
  Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 

Воловар Марія Василівна - начальник відділу   кадрової роботи, нагород 
та спецроботи 
 

Мар’їна Тетяна Іванівна - начальник архівного відділу 
   

Турховська Ганна Іванівна - начальник  відділу бухгалтерського обліку 
міської ради та виконкому 

  
  
 
 
Керуючий справами виконкому                 О. Макара 
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