
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19.12.12       Ужгород               № 470 
 
 
Про склад міської міжвідомчої комісії з питань 
реалізації державної цінової політики  
 
 
 
 

Керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні” та у зв’язку з необхідністю внесенням змін до складу міської 
міжвідомчої комісії з питань реалізації державної цінової політики у 
житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському 
транспорті, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити склад міської міжвідомчої комісії з питань реалізації 
державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на 
міському пасажирському транспорті згідно з додатком.   

2. Визнати такими, що втратили чинність додаток 3 до рішення 
виконкому від 17.11.10 № 385 та рішення виконкому від 19.10.11№ 385. 

 
 
 

Міський голова                 В.Погорелов 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконкому  

від  19.12.12 № 470 
 

 
СКЛАД 

міської міжвідомчої комісії з питань реалізації державної цінової політики 
у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті 

 
Погорелов 
Віктор Володимирович 

- міський голова, голова комісії 

 
Семаль  
Віталій Юрійович 

 
- в.о. першого заступника міського голови, 
заступник голови комісії 

 
Беляков  
Юрій Володимирович 

 
- заступник міського голови, заступник 
голови комісії 

 
Кут  
Михайло Михайлович 

 
- головний спеціаліст відділу з питань 
тарифів управління економіки та 
підприємництва, секретар комісії 

 
Члени комісії 

 
Гах 
Леся Мирославівна 

 
- заступник начальника фінансового 
управління, начальник відділу доходів 

 
Касперов Олексій Петрович 

 
- директор департаменту міського 
господарства 

 
Катинська  
Людмила Іванівна 

 
- заступник начальника управління 
економіки та підприємництва, начальник 
відділу з питань тарифів 

 
  

 
- начальник відділу охорони здоров’я (за 
посадою) 

 
Костенчук  
Олександр Анатолійович 

 
- начальник відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж  управління 
житлово-комунального господарства 
департаменту міського господарства 

 
 

 
- начальник юридичного відділу (за 
посадою) 

 
Пугачов  
Володимир Олександрович 

 
- начальник відділу транспорту,  державних 
закупівель, промисловості та зв’язку  

 
Станкович  
Михайло Михайлович 

 
- начальник управління економіки та 
підприємництва 

 
Сушко  

 
- начальник управління праці та 



Андріана Антонівна соціального захисту населення 
 
Чухрай  
Олег Іванович 

 
- перший заступник начальника ДПІ у м. 
Ужгороді ( за згодою) 

 
 
 

Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                Д. Геворкян 

 


