
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.02.2015       Ужгород               № 48 
 
Про склад комісії виконкому 
міської ради 
 
 
 

Керуючись рішенням виконкому міської ради від 18.05.2011р. №189 "Про 
регламент виконавчого комітету міської ради" та частиною 6 статті 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської  ради    
ВИРІШИВ: 
 
 
 1. Затвердити склад комісії із розгляду заяв на встановлення режиму 
роботи закладів сфери обслуговування всіх форм власності на території м. 
Ужгород (додаток 1).  
 2. Затвердити положення про комісію із розгляду заяв на встановлення 
режиму роботи закладів сфери обслуговування всіх форм власності на території 
м. Ужгород, що додається. 
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради  
17.04.2013р.  №121  із змінами та доповненнями. 
 4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
Міський голова                         В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконкому  
_04.02.15р.  №_48 

 
 

Склад комісії 
про комісію із розгляду заяв по розгляду заяв на встановлення режиму 

роботи закладів сфери обслуговування всіх форм власності на території м. 
Ужгорода  

 
 
Шафарь Ярослав Васильович - заступник міського голови,                          

голова комісії 
   
Геворкян Даніелла Сергіївна          
 

- керуючий справами виконкому, 
заступник голови комісії 

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

Граб Іван Іванович                           - головний спеціаліст відділу торгівлі    та    
захисту прав споживачів управління              
економіки та підприємництва, секретар 
комісії 

Члени комісії: 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу  
Баняс Василь Юрійович - головний спеціаліст відділу оренди та 

приватизації майна і землі управління 
майном департаменту міського 
господарства 

Бовга Вікторія Іванівна - головний спеціаліст відділу по роботі з 
роботодавцями міського центру зайнятості

Василиндра Ольга Михайлівна  - заступник начальника управління у 
справах культури, спорту, сім"ї та молоді, 
начальник відділу культури 

Левко Іван Іванович  - завідуючий сектором ДПІ у м.Ужгороді 
Лелекач Наталія Орестівна           - начальник відділу торгівлі та  захисту 

прав споживачів   управління економіки та   
підприємництва 

Мацко Сергій Емеріхович - громадський активіст (за згодою) 
 - начальник відділу муніципальної поліції 

та правопорядку (за посадою)                               
 - начальник управління містобудування  та  

архітектури  (за посадою)                                            
  

 
Керуючий справами виконкому                   Д.Геворкян 

 



Додаток 2 
до рішення виконкому  
від _04.02.2015 р. №_48 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію із розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів 

сфери обслуговування всіх форм власності на території міста. 
 
 
 1. Комісія із розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів сфери 
обслуговування всіх форм власності на території міста (далі - Комісія) є 
постійно   діючим    консультативно-дорадчим    органом    при міськвиконкомі, 
утвореним для розгляду та вирішення питань щодо встановлення зручного для 
населення режиму роботи закладів сфери обслуговування.  
     2. Комісія має право: 
     2.1. Розглядати документи щодо встановлення режиму роботи закладів 
сфери обслуговування всіх форм власності на території міста. 
 2.2.Розглядати документи щодо внесення змін до режимів роботи в 
закладах сфери обслуговування всіх форм власності  в нічний час, у разі 
наявності скарг та звернень мешканців міста щодо незручностей для 
проживання, які спричиняє існуючий режим роботи,  листів контролюючих 
служб щодо перевищення рівнів шуму у закладі та правоохоронних органів 
щодо систематичного скоєння правопорушень суб’єктами господарювання 
громадського порядку, пов’язаного із режимом роботи закладу. 
     2.3. Запрошувати суб’єктів господарювання та скаржників на засідання 
комісії. 
     3. Розгляд документів щодо режиму роботи закладів сфери 
обслуговування всіх форм власності по мірі надходження документів. 
     4. Засідання комісії є правочинним при наявності ½ членів комісії від 
загального складу. 
     5. Рішення комісії з питань, що розглядаються на її засіданнях, 
приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Рішення комісії 
оформляється протоколом. 
     6. Комісія має право, при необхідності, звертатися до контролюючих та 
правоохоронних органів за інформацією щодо дотримання суб’єктом 
господарювання, який звернувся з заявою, правопорядку та санітарних норм. 
     7. Підставою для розгляду на комісії питання зміни встановлених 
режимів роботи закладів сфери обслуговування всіх форм власності є: 
     7.1. Повідомлення про наявність зафіксованих порушень санітарних 
норм. 
     7.2. Наявність обґрунтованих скарг на роботу закладу та порушення тиші 
у закладі в нічний час (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-
правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму). 
     7.3. Неодноразові звернення громадян, установ або організацій, 
погіршення стану правопорядку, виникнення інших негативних наслідків, 
пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання у нічний час. 



     8. За наслідками розгляду і прийнятим комісією рішенням управління 
економіки та підприємництва готує проект рішення і подає його на розгляд 
виконавчому комітету міської ради. 
    
 
 
Керуючий справами виконкому               Д. Геворкян 
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