
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.03.2015       Ужгород               № 89 
 
 
Про склад комісій  
виконкому міської ради 
 
 
 Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та пункту 2.1.6 рішення виконкому від 
18.05.2011 № 189 «Про регламент виконавчого комітету міської ради» 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісій: 
     -    постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 
(додаток 1); 

- комісії по обстеженню технічного стану житлових будинків (квартир)  
(додаток 2); 

- постійно діючої комісії з розгляду питань, які пов'язані з відключенням  
споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання 
(додаток 3); 

- тимчасової комісії з питань надання одноразової допомоги на  
встановлення індивідуальної (автономної) системи електричного опалення на 
території м.Ужгорода (додаток 4); 

- постійно діючої комісії для здійснення приймання-передачі житлового  
будинку, гуртожитку у комунальну власність (додаток 5); 

- постійно діючої комісії для здійснення передачі житлового будинку на  
баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (додаток 6); 

- постійно діючої комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку  
в оперативне управління (додаток 7). 

Визнати такими, що втратили чинність додатки 2,3,4.5.6,7,8 до рішення  
виконкому 14.03.2014  № 74. 

 
 

Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 
 
 
                                                                                                                  



Додаток 1 
до рішення виконкому 

04.03.2015 № 89 
 
 

С К Л А Д  
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 

 
Волошин Іван Іванович -  перший заступник міського голови, 

голова  комісії 
Костенчук Олександр Анатолійович  - в.о директора департаменту міського 

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

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

 
 Члени комісії: 

 
Горбань Сергій Олександрович - начальник відділу муніципальної 

поліції та правопорядку 
Довбак Іван Михайлович   - директор КП «КШЕП» 
Шуберт Сергій Тимофійович - в.о. головного державного санітарного 

лікаря 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. 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                 Д. Геворкян         
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 



                                                                                                             Д о д а т о к  2 
                                                                                              до рішення виконкому 
                                                                                              04.03.2015 № 89 

С К Л А Д 
комісії по обстеженню технічного 
стану житлових будинків (квартир) 

 
Волошин Іван Іванович   - перший заступник міського голови, 

голова комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- в.о. директора департаменту 
міського господарства , заступник 
директора департаменту міського 
господарства, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства, заступник голови 
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 

Кіндрат Владислав Яношович  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                                                   Д. Геворкян 
 



                Додаток 3 
                                                                                              до рішення виконкому  
                                                                                             04.03.2015 № 89 

 
 

С К Л А Д 
постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, 
які пов’язані з відключенням споживачів від мереж  
центрального опалення і гарячого водопостачання 

 
Волошин Іван Іванович - перший заступник міського голови, 

голова комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 
 

- в.о.директора департаменту міського 
господарства, заступник директора 
департаменту міського господарства, 
начальник управління житлово-
комунального господарства , секретар 
комісії 

Члени комісії: 
Горват Андрій Андрійович - головний інженер ВАТ "Закарпатгаз" 

(за згодою) 
Ковальський Анатолій 
Володимирович 

- депутат міської ради (за згодою) 
 

Медве Федір Бейлович - заступник начальника Ужгородського 
МРЕМ (за згодою) 

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

Петрішка Борис Михайлович - заступник начальника Ужгородського 
районного відділу головного 
управління МНС в Закарпатській 
області (за згодою) 

Представник відповідної житлово-експлуатаційної організації, ОСББ 
 
  
Керуючий справами виконкому                                                   Д. Геворкян 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          Д о д а т о к  4 
                                                                                             до рішення виконкому 
                                                                                            04.03.2015 № 89 

 
 

С К Л А Д 
 тимчасової комісії з питань надання одноразової допомоги 

на встановлення індивідуальної (автономної) системи електричного опалення 
на території м.Ужгорода  

 
Волошин Іван Іванович    - перший заступник міського голови, 

голова комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- в.о. директора департаменту міського 
господарства, заступник директора 
департаменту міського господарства, 
начальник управління житлово-
комунального 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 - заступник начальника управління 
праці та соціального захисту населення

Лукач Петро Михайлович - головний економіст відділу 
фінансування міського господарства 
фінансового управління 

 
  
 
Керуючий справами виконкому                                                   Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       



                                          Додаток 5 
              до рішення виконкому   
             04.03.2015 № 89  
 

С К Л А Д 
постійно діючої комісії для здійснення приймання-передачі житлового 

будинку, гуртожитку у комунальну власність 
 

Волошин 
Іван Іванович 

перший заступник міського голови, 
 голова комісії 

  

Костенчук 
Олександр Анатолійович 

в.о. директора департаменту міського 
господарства, заступник директора 
департаменту міського господарства, 
начальник управління житлово-
комунального господарства, заступник 
голови комісії 

  

Куберка  
Марина Юріївна 

головний спеціаліст  відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства,  
секретар комісії 

 

Члени комісії: 
Герзанич  
Володимир Михайлович 

начальник Ужгородського МРЕМ 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» (за згодою) 

Горват  
Андрій Андрійович 

головний інженер ПАТ «Закарпатгаз» (за 
згодою) 

Басараб  
Леся Дмитрівна  

головний бухгалтер департаменту міського 
господарства 

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 у комунальну 
власність 

 представник органу самоорганізації 
населення 

 
Керуючий справами виконкому               Д. Геворкян 
 
 
                                                                                                                                          



                                                                                                                                      Додаток 6 
               до рішення виконкому   
              04.03.2015 № 89  
 

С К Л А Д 
постійно діючої комісії для здійснення передачі житлового будинку  
на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

 
 
 

 

 голова правління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, голова комісії 

 

Костенчук 
Олександр Анатолійович 

 

в.о. директора департаменту міського 
господарства, заступник директора 
департаменту міського господарства, 
начальник управління житлово-
комунального господарства,заступник 
голови комісії 

  

Куберка  
Марина Юріївна 

головний спеціаліст  відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства,  
секретар комісії 

 

Члени комісії: 
Басараб  
Леся Дмитрівна  

головний бухгалтер департаменту міського 
господарства 
 

Герзанич  
Володимир 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» 
(за згодою) 

  

 члени правління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 

 
 
Керуючий справами виконкому               Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    Додаток 7 
               до рішення виконкому   
             04.03.2015 № 89 

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

в оперативне управління  
 

Волошин 
Іван Іванович 

перший заступник міського голови, 
голова комісії 

  

Костенчук 
Олександр Анатолійович 

в.о. директора департаменту міського 
господарства, заступник директора 
департаменту міського господарства, 
начальник управління житлово-
комунального господарства, заступник 
голови комісії 

  

Куберка  
Марина Юріївна 

головний спеціаліст  відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства,  
секретар комісії 

 

Члени комісії: 
Басараб  
Леся Дмитрівна  

головний бухгалтер департаменту міського 
господарства 
 

Герзанич  
Володимир 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  
 

 голова, члени будинкового комітету  
 
 

 

 
 
Керуючий справами виконкому               Д. Геворкян 
 
 


