
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11 квітня  2014 року                 м. Ужгород                                   № 1273 
                                            
 
Про зміни у персональному складі  
постійних комісій 
Ужгородської міської ради 
 
 

 Розглянувши заяви депутатів Баганича А.А., Бедь Ю.П., Гомоная В.В., 
Кіндрата О.О., Колодія І.Й., Кручаниці В.В., Травницького С.Т., відповідно до 
п.2 ч.1 ст.26, ч. 2 ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”  

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення ІІ сесії міської ради VI скликання від 23.11.10 
№30 “Про персональний склад постійних комісій Ужгородської міської ради VI 
скликання" (зі змінами від 08.04.11 №152, від 09.12.11 №375, від 07.12.12 
№694, від 29.03.13 №№883,887), а саме: 
 

1.1 Ліквідувати постійну комісію міської ради з питань раціонального 
використання земельних ресурсів міста.  

1.2. Вивести:  
- Баганича Андрія Андрійовича зі складу постійної комісії з питань 

економічного розвитку, планування, інновацій, інвестиційної і промислової 
політики, транспорту, зв'язку та енергетики, торгівлі, підтримки 
підприємництва та регуляторної політики; 

- Бедь Юліанну Петрівну зі складу постійної комісії з питань охорони 
здоров'я та соціального захисту населення;  

- Гомоная Василя Васильовича зі складу постійної комісії з питань 
майнової політики, власності та приватизації; 

- Кіндрата Олексія Олексійовича, Травницького Сергія Тіборовича зі 
складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури та екології; 

-  Колодія Івана Йосиповича зі складу постійної комісії з питань освіти, 
науки і культури, молодіжної політики і спорту, міжнаціональних і 
міжконфесійних відносин; 



- Кручаницю Василя Васильовича зі складу постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів, оподаткування. 

1.3. Створити постійну комісію міської ради з питань регулювання 
земельних відносин у наступному складі: 

- Кручаниця Василь Васильович – голова комісії, 
- Баганич Андрій Андрійович – заступник голови комісії, 
- Гомонай Василь Васильович – секретар комісії; 

члени комісії: 
- Бедь Юліанна Петрівна, 
- Кіндрат Олексій Олексійович,  
- Колодій Іван Йосипович, 
- Травницький Сергій Тіборович.   

2. Депутатам Доктору О.О., Ковачу О.М., Данчу М.В., Румянцеву Т.А., 
Зілгаловій М.М., Травіній О.В., Шевчуку Г.В. до наступного пленарного 
засідання чергової сесії подати пропозиції щодо вступу до складу однієї з 
постійних комісій міської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Щадея В.І.  
 
 
Секретар ради           В. Щадей 
 
 
 
 
 
     
 


