
 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від 11.05.12 № 138                  м.Ужгород 
 
 
 
Про утворення міської ради з питань  
створення та забезпечення функціонування 
об'єднань співвласників багатоквартирних  
будинків 
 
 
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 
року № 201 «Про утворення Національної ради з питань створення та 
забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків» та на виконання  розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 18.04.12 р. № 161: 
 
 1. Утворити міську раду з питань створення та забезпечення 
функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків згідно з 
додатком 1. 
 
 2. Затвердити Положення про міську раду з питань створення та 
забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
згідно з додатком 2. 
 
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Семаля В.Ю. 
 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 
 
 
 
 



 
 

Додаток 1 
до розпорядження  
міського голови  
від ____________ № _____ 

СКЛАД 
міської ради з питань створення та забезпечення функціонування  

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
 
 

Семаль Віталій Юрійович - заступник міського голови, голова ради 
 

Касперов Олексій Петрович - директор департаменту міського господарства, 
заступник голови ради 

 
Куберка Марина Юріївна - голова Ужгородського осередку «СВЖУ», 

голова ОСББ "Більшовик", заступник голови 
ради  

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- в.о.заступника директора, начальник відділу 
експлуатації житлового фонду та інженерних 
мереж департаменту міського господарства, 
секретар ради 
Члени ради: 

Біксей Андрій Борисович - заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення 

Бобіта Віктор Амбросійович - голова правління ОСББ на площі 
Жупанатській №1 в м.Ужгороді, депутат 
міської ради (за згодою) 

Буркало Володимир 
Юрійович 

- голова правління ОСББ "Дружба" по 
вул.Висока, 10 (за згодою) 

Гаврильцо Юрій Юрійович - начальник Ужгородського УГГ ПАТ 
"Закарпатгаз" (за згодою) 

Герзанич Володимир 
Михайлович 

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

Доктор Олександр 
Олександрович  

- голова постійної комісії з питань 
раціонального використання земельних 
ресурсів міста міської ради (за згодою) 

Зюріна Любов 
Володимирівна 

- заступник начальника Державної податкової 
інспекції в м.Ужгороді (за згодою) 

Катинська Людмила 
Іванівна 

- заступник начальника управління економіки 
та підприємництва 

Марухнич Тетяна Борисівна  - начальник відділу землекористування 
 
 



Погорелов Андрій 
Вікторович 

- голова постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, містобудування, 
архітектури та екології мської ради, 
начальник Держуправління охорони 
навколишнього природного середовища в 
Закарпатській області (за згодою) 

Славич Віра Юріївна  - начальник відділу фінансування місцевого 
господарства фінансового управління 

Станкевич Катерина 
Іванівна 

- голова правління ОСББ "СВОЖЕК" (за 
згодою) 

Шафарь Ярослав 
Васильович 

- голова постійної комісії з питань майнової 
політики, власності та приватизації міської 
ради (за згодою) 

Шеба Олександр 
Васильович 

- начальник управління архітектури та 
містобудування 

 
 
 

Заступник міського голови       Ю.Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до розпорядження  
міського голови  
від ____________ № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську раду  з питань створення та забезпечення функціонування  

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
 

1. Міська рада  з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (далі – Рада) є тимчасовим 
консультаційно-дорадчим органом Ужгородської міської ради. 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету 
Міністрів України та цим положенням. 

3. Основними завданнями Ради є:  
- сприяння координації дій виконкому та міської ради щодо вирішення питань 

створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (далі – об'єднань); 

- підготовка пропозицій щодо створення та забезпечення функціонування 
об'єднань. 

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 
1) аналізує стан справ та причини виникнення проблем у процесі створення та 

функціонування об'єднань у місті; 
2) вивчає передовий досвід інших міст України з питань створення та 

забезпечення функціонування об'єднань; 
3) вносить пропозиції в ході  розробки проектів законів, інших нормативно-

правових актів з питань створення та діяльності об'єднань; 
4) подає розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції 

обласній раді з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків; 

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях ради 
пропозиції та рекомендації і стан їх виконання. 

5. Рада має право: 
1) отримувати в установленому порядку від органів влади, установ та 

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 
2) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

консультаційні, експертні та робочі групи. 
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з обласною 

державною адміністрацією, міською радою, підприємствами, установами та 
організаціями. 

7. Склад ради затверджується розпорядженням міського голови. 
8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться раз у квартал за рішенням 

голови Ради. 



Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності – один з його 
заступників. 

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує секретар. 
10. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні     більше 

як половина її членів. 
11. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що 

належать до її компетенції. 
 Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 
проголосувало більше як половина присутніх на засіданні членів Ради. 
 У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні. 
 Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який 
підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається міському 
голові, за необхідності облдержадміністрації, Міністерству регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 
 Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може 
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 
засідання. 
 12. Пропозиції та рекомендації Ради можуть буди реалізовані шляхом 
видання міським головою розпорядження, підготовки рішення виконкому міської 
ради, підготовки рішення міської ради, проект якого вноситься  управлінням, 
відділом міської ради відповідно до своїх повноважень. 
 

 
Заступник міського голови            Ю.Беляков 
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