
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.12      Ужгород                  № 394 
 
 

Про комісії 
 
 Керуючись Законом України «Про відходи», постановою Ради 
Міністрів Української РСР від 26 квітня 1984 р. № 189 «Про порядок 
обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності 
санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих 
приміщень непридатними для проживання», наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства від 22.11.2005 р. № 4 та 
ст.52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком 
міської ради  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад постійно діючих комісій згідно з додатками 1-4. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Семаля В.Ю. та постійну комісію з питань житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури та екології (Погорєлов А.В.). 
 
 
 
Міський голова               В. Погорелов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

до рішення виконкому 
від 31.10.12 № 394 

 
 
 

Склад  
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 

 
Семаль Віталій Юрійович -  заступник міського голови, 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: 
 

Довбак Іван Михайлович   - директор КП «КШЕП»; 
Шуберт Сергій Тимофійович - головний державний санітарний лікар 

міста Ужгород (за згодою); 
Панасенко Віктор Григорович - начальник відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи; 
Чауш Василь Венедиктович - головний спеціаліст відділу 

благоустрою управління житлово-
комунального господарства 
департаменту міського господарства. 

Шушка Олександр Іванович - заступник начальника відділу 
муніципальної поліції та правопорядку; 

 
 
 
Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому                                    Д. Геворкян        
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток 2 
до рішення виконкому 

від 31.10.12 № 394 
 

 
С К Л А Д 

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

опалення на території міста 
 

Семаль Віталій Юрійович    – заступник міського голови, голова 
комісії; 

Костенчук Олександр Анатолійович – начальник відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
управління житлово-комунального 
господарства 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: 
 

Біксей Андрій Борисович – заступник начальника управління 
праці та соціального захисту населення;

 – начальник юридичного відділу (за 
посадою); 

Куценко Ігор Миколайович – юрист КП «Бюро технічної 
інвентаризації м. Ужгорода»; 

Лукач Петро Михайлович – головний економіст відділу 
фінансування міського господарства 
фінансового управління. 

 
  
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                      Д. Геворкян 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення виконкому 

від 31.10.12 № 394 
 

С К Л А Д 
постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з відключенням споживачів від мереж  
центрального опалення і гарячого водопостачання 

 
Семаль Віталій Юрійович – заступник міського голови, голова комісії; 

 
Зелінський Іван Іванович 
 

– заступник директора департаменту міського 
господарства, начальник управління житлово-
комунального господарства департаменту 
міського господарства, заступник голови 
комісії; 

Костенчук Олександр Анатолійович – начальник відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства, секретар 
комісії; 
 

Члени комісії: 
 

Горват Андрій Андрійович – головний інженер ПАТ "Закарпатгаз" (за 
згодою); 

Квіт Валентина Вікторівна – начальник відділу державного контролю та 
містобудівного кадастру управління 
архітектури та містобудування ; 

Ковальський Анатолій Володимирович – депутат міської ради (за згодою); 
Медве Федір Бейлович – заступник начальника Ужгородського 

МРЕМ; 
Орел Володимир Васильович – заступник головного санітарного лікаря 

м.Ужгорода; 
Парій Василь Володимирович – заступник начальника виробничо-

технічного відділу КП "Водоканал 
м.Ужгорода"; 

Петрішко Борис Михайлович – заступник начальника першого держаного 
пожежно-рятувального загону ТУ МНС 
України в Закарпатській області (за згодою); 

Томенчук Дмитро Євгенійович – головний спеціаліст  відділу регуляторної 
політики, надрокористування, регулювання 
біологічних та земельних ресурсів ДУ ОНПС 
(за згодою). 

 
Представник відповідної житлово-експлуатаційної організації, ОСББ. 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                        Д. Геворкян 



  
 

Додаток 4 
до рішення виконкому 

від 31.10.12 № 394 
 

 
С К Л А Д 

комісії по обстеженню технічного 
стану житлових будинків (квартир) 

 
 

Семаль Віталій Юрійович    – заступник міського голови, голова 
комісії; 
 

Члени комісії: 
 

Ільницька Леся   Володимирівна – головний спеціаліст відділу 
технічного нагляду департаменту 
міського господарства; 

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

Квіт Валентина Вікторівна – начальник відділу державного 
контролю та містобудівного кадастру 

Костенчук Олександр Анатолійович – начальник відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 

Орел Володимир Васильович – заступник головного санітарного 
лікаря м.Ужгород 

 
Керівник відповідної житлово-експлуатаційної організації. 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                        Д. Геворкян 
 


