
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.06.2014       Ужгород               № 207 
 
Про робочу комісію з питань 
координації роботи щодо 
надання населенню житлових  
субсидій і компенсацій 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
постановами Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 «Про 
посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-
комунальних послуг», від 5 квітня 2014 року № 83 «Про посилення 
соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на 
комунальні послуги, з метою координації діяльності з надання населенню 
житлових субсидій та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних 
послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги виконком міської ради 
ВИРІШИВ:      

  
 1. Утворити робочу комісію з питань координації діяльності з надання 
населенню житлових субсидій та компенсації додаткових витрат на оплату 
комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги у складі 
згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  Фленька В.Ю. 
 
 
 
 
В. о. міського голови, 
секретар ради                                                                                             В. Щадей         

 
 
 
                                                                                                        



 Додаток 
                                                                                 до рішення виконкому 

                                                                                 18.06.2014 № 207 
 
                    
 
                                              СКЛАД 

робочої комісії з питань координації діяльності з надання населенню житлових 
субсидій та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в 
умовах підвищення цін і тарифів на послуги 

 
Фленько                               - заступник міського голови, голова робочої  комісії 
Володимир Юрійович 
 
Сушко                                  - начальник управління праці та соціального захисту 
Андріана Антонівна              населення, заступник голови робочої комісії 
 
Костенчук                            - заступник директора департаменту міського 
Олександр Анатолійович          господарства, начальник управління житлово- 
                                                 комунального господарства, заступник голови 
                                                 робочої комісії 
 
Попович                               - провідний спеціаліст відділу соціальних допомог 
Тетяна Іванівна                      управління праці та соціального захисту 
населення, 
                                                 секретар робочої комісії 
  
 
                                             Члени робочої комісії: 
 
Станкович                           - начальник управління економіки та 
підприємництва 
Михайло Михайлович 
 
Гах                                        - начальник фінансового управління 
Леся Мирославівна                  
 
Дарвай                                  - начальник відділу соціальних допомог управління 
Алла Володимирівна             праці та соціального захисту населення 
 
Доброва                                - начальник відділу служби обліку ПАТ 
Галина Іванівна                     «Закарпатгаз» (за згодою) 
 
Керуючий справа виконкому                                            О. Волосянський   


