
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
08.10.2014            Ужгород     № 370 
 
 
Про  робочу групу 
 

У зв’язку з припиненням повноважень КП „Ужгородпарквідео” по 
організації діяльності із забезпечення платного паркування автотранспортних 
засобів на території міста ( рішення виконкому 01.10.2014 №398) та керуючись 
ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні ”  : 
 

1.  Створити робочу групу з вивчення питання організації платного 
паркування на території міста в складі згідно з додатком. 

2. Робочій групі вивчити питання організації платного паркування на 
території міста та в строк до 10 листопада 2014 року подати конкретні 
пропозиції. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Шафаря Я.В..  

 . 
 
 

В.о. міського голови, 
перший заступник міського голови     В.Семаль 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Додаток  
       до розпорядження міського голови 
                   08.10.2014 № 370 
 
 

Склад 
робочої групи 

 
Шафарь                                        – заступник міського голови з питань 
Ярослав  Васильович                     підприємництва, регуляторної політики,  
                    торгівлі, транспорту та зв’язку,  
                                                         керівник робочої групи 
Волосянський                             – керуючий справами виконкому,  
Олександр  Павлович        заступник керівника робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

 
Гах                                              –  начальник фінансового управління 
Леся Мирославівна                    
 
Драшкоці                                   –  головний спеціаліст відділу транспорту, 
Георгій Адальбертович                державних закупівель та зв’язку 
 
 
Івегеш                                         –  начальник служби  кадастру управління 
Михайло Михайлович                  містобудування та архітектури 
     
Меньор                                      –  начальник відділу погашення податкових 
Марія Михайлівна                       заборгованостей ДПІ у  м.Ужгороді 
                                     ГУ Міндоходів у Закарпатській  

     області (за згодою) 
 

Петечела                                    –  інспектор з організації дорожнього руху 
Віталій Васильович                      відділення Державтоінспекції з обслуговування 
          м.Ужгорода УМВС України 

      в Закарпатській області (за згодою) 
 

Садовнікова                             –  заступник директора департаменту, 
Вероніка Олександрівна             начальник управління майном  
 
 
Угрин                                      –   громадський активіст (за згодою) 
Юрій Іванович                            
 
 
Керуючий справами виконкому                                                О.Волосянський 
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