
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.09.13       Ужгород               № 315 
 
 
 
Про стан підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо- 
зимовий період 2013-2014 років 
 
       
          Заслухавши інформацію керівників департаменту міського господарства, 
управління освіти, відділу охорони здоров'я, управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді  про стан підготовки міського господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2013-2014 років. згідно заходів, затверджених 
рішенням виконкому від 15.05.2013 р. № 153 , керуючись п.6 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

 
             1. Інформацію про стан підготовки міського господарства до роботи в   

осінньо-зимовий період 2013-2014 років взяти до відома. 
             2. Створити комісії по перевірці готовності міського господарства до  

роботи в зимових умовах. (додаток 1,2,3,4) 
          3. Зобов'язати керівників житлово-комунальних підприємств, закладів 
освіти, культури та охорони здоров'я вжити заходів  по завершенню робіт, 
передбачених рішенням виконкому від 15.05.2013 р. № 153  до 01 жовтня  
2013 р. 
 4.Рекомендувати надати фінансову допомогу КП «Комунальне 
шляховоексплуатаційне підприємство» Ужгородської міської ради у сумі 150,0 
тис.грн.  
 5. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) винести винести 
на розгляд сесії міської ради питання про внесення змін до Програми 
фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода на 2013-2015 
року на суму 150,0 тис.грн.  
 6. Фінансовому управлінню передбачити фінансування Програми 
фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода на 2013-2015 
на вказану суму. 



          7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до їх функціональних обов'язків. 
 
 
 
Міський голова                                                                               В. Погорелов 
 
 

  
                                                                                                                         
                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                        



         Д о д а т о к 1 
                                                    до рішення виконкому 

                                                    від 18.09.13_№_315_ 
 
                                                             Склад 

комісії по перевірці підготовки житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р. 

 
Семаль Віталій Юрійович                            - заступник міського голови, 
                                                                           голова комісії 
                                                      Члени комісії: 
Довбак Іван Михайлович - директор міськКШЕП 
Зелінський Іван Іванович                                                    - заступник директора 

  департаменту    міського    
  господарства,  начальник  
  управління житлово-комунального  
  господарства   

Левко Валерій Юрійович - директор ТОВ «Наш Добробут» 
Касперов Олексій Петрович - директор департаменту міського   

  господарства 
Ковальський Анатолій                           
Володимирович 

- директор КП «ЖРЕР-5» 
 

Костенчук Олександр Анатолійович  - начальник відділу експлуатації    
   житлового фонду та інженерних    
   мереж департаменту міського     
   господарства 

Мандич Юрій Васильович                      -  директор КП «ЖРЕР-4» 
Молодцова Валентина Андріївна          -  директор ТОВ «Підзамок» 
Оксьон Юрій Юрійович                         -  директор КП «ЖРЕР-8» 
Омельяненко Юрій Віталійович            -  директор КП «Водоканал   

   м.Ужгород» 
Петрішка Надія Григорівна - директор КП «ЖРЕР-1» 
Тереняк Богдан Іванович - директор ТОВ «Житло-сервіс» 

 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                    Д. Геворкян     

                                                                                                                         
 

 
                                                                                                             
 
 
 



                                                                                                                Д о д а т о к 2 
                                                    до рішення виконкому 

                                                    від 18.09.13_№_315_ 
 
                                                             Склад 

комісіі по перевірці підготовки закладів освіти 
до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р. 

 
Фленько Володимир Юрійович                   - заступник міського голови, 
                                                                           голова комісії 
 
                                                      Члени комісії: 
 
Ващук Світлана Георгіївна - директор ЗОШ № 19 
Вітязь Лариса Тарасівна - директор ДНЗ № 16 
Кіндюх Петро Ярославович - директор ЗОШ № 5 
Кирлик Ярослав Юрійович - директор ЗОШ № 2 
Ковач Мар'яна Дмитрівна - директор ДНЗ № 20 
Комарницький Мар’ян Несторович       - директор діцея «Лідер» 
Мегеш Михайло Михайлович - директор лінгвістичної гімназії 
Олашин Оксана Миколаївна - директор ЗОШ № 16 
Роман Людмила Володимирівна - директор НВК «Ужгородський   

  економічний ліцей» 
Фединець Марія Іванівна - директор ЗОШ № 4 
Харіна Ярина Юріївна - директор ЗОШ № 12 
Юрко Адам Адамович - начальник відділу капітального   

  будівництва 
 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                    Д. Геворкян     

 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 



 
 
                                                                                                                  Д о д а т о к 3 

                                                    до рішення виконкому 
                                                    від 18.09.13_№_315_ 

 
                                                             Склад 

комісіі по перевірці підготовки закладів охорони здоров'я 
до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р. 

 
Беляков Юрій Володимирович                    - заступник міського голови, 
                                                                           голова комісії 
 
                                                     Члени комісії: 
 
Курах  Іван Ілліч        - головний лікар центральної  

  міської клінічної лікарні 
Рошко Ігор Гаврилович - головний лікар міської дитячої 

  клінічної лікарні 
Столярова Ірина Михайлівна - головний спеціаліст відділу охорони  

   здоров’я 
Юрко Адам Адамович - начальника відділу капітального   

  будівництва 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                    Д. Геворкян     

 
 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                                                  Д о д а т о к 4 

                                                    до рішення виконкому 
                                                    від 18.09.13_№_315_ 

 
                                                              
                                                          Склад 

комісіі по перевірці підготовки закладів культури 
до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р. 

 
Фленько Володимир Юрійович                   - заступник міського голови, 
                                                                           голова комісії 
 
                                                    Члени комісії: 

 
Бандурка Ганна Василівна - директор ЦБС  
Василиндра Ольга Михайлівна - заступник начальника управління 

   у справах культури, спорту, сім'ї та  
   молоді 

 Галіна Інна Мусіївна - директора МЦД-БК 
 Громова Наталія Борисівна - директор ДШМ 
 Охрим Олена Юріївна - директор ДМШ № 1 ім.  

  П.І.Чайковського 
Юрко Адам Адамович - начальник відділу капітального   

  будівництва  
 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                    Д. Геворкян     
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