
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.05.2014       Ужгород               № 174 
 
Про склад комісії  
 
 
 

Керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  у зв'язку із кадровими змінами виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти   
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та 
інших соціальних виплат ( додаток ). 

2. Визнати такими, що втратив чинність додаток 1, до рішення виконкому 
міської ради  15.05.13 №158.  
 
 
 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                  В.Щадей 
 
 



                            Додаток     
         до рішення виконкому 
          28.05.14 № 174 

СКЛАД 
комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків  

та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендій та  
інших соціальних виплат 

 
Семаль  
Віталій Юрійович 

- перший заступник міського голови, голова 
комісії 

Шафарь Ярослав Васильович -заступник міського голови,  з питань 
підприємництва, регуляторної політики, 
торгівлі, транспорту та зв'язку, заступник 
голови комісії 

Станкович 
Михайло Михайлович 

- начальник управління економіки та 
підприємництва, заступник голови комісії 

Сідун Юрій Юрійович - головний спеціаліст відділу економіки та 
промисловості управління економіки та 
підприємництва,  секретар комісії 
Члени комісії 

Гринник 
Галина Дмитрівна 

- начальник головного управління статистики у 
Закарпатській області  
( за згодою) 

Гукс 
Маріанна Михайлівна 

- заступник начальника відділу контролю за 
додержанням трудового законодавства-
державний інспектор праці Територіальної 
державної інспекції з питань праці в 
Закарпатській області  ( за згодою) 

Гах Леся Мирославівна - начальник фінансового управління 
Костенчук 
Олександр Анатолійович 

- в.о. директора департаменту міського 
господарства 

Дюлай  
Василь Іванович 
 

- заступник начальника ДПІ у м.Ужгороді 
Головного управління Міндоходів у 
Закарпатській області 
( за згодою) 

Олексіюк 
Сергій Максимович 

- директор міського центру зайнятості  
(за згодою) 

Сухар 
Ганна Михайлівна 

- начальник управління Пенсійного фонду 
України в м. Ужгороді  
( за згодою) 

Сушко 
Андріана Антонівна 

- начальник управління праці та соціального 
захисту населення 

Хваста 
Сергій Васильович 

- начальник міського відділу державної 
виконавчої служби  Ужгородського 
міськрайонного управління юстиції 
( за згодою) 

 
Керуючий справами виконокому          О.  Волосянський 


