
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14.03.2014       Ужгород               № 74 
 
 
Про склад комісій 
виконкому міської ради 
 
 
              Відповідно до ч.6 ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування  в 
Україні ", та п.2.1.6 рішення виконкому від 18.05.2011 № 189 "Про Регламент 
виконавчого комітету міської ради",  виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісій: 
— конкурсної комісії (додаток 1); 
— постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 
(додаток 2); 
— комісії по обстеженню технічного стану житлових будинків (квартир) 
(додаток 3); 
— постійно діючої комісії з розгляду питань, які пов’язані з відключенням 
споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання 
(додаток 4); 
— тимчасової комісії з питань надання одноразової допомоги на встановлення 
індивідуальної (автономної) системи електричного опалення на території м. 
Ужгорода (додаток 5); 
— постійно діючої комісії для здійснення приймання-передачі житлового 
будинку, гуртожитку у комунальну власність (додаток 6); 
— постійно діючої комісії для здійснення передачі житлового будинку на 
баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (додаток 7); 
— постійно діючої комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку в 
оперативне управління (додаток 8); 
— комісії з питань захисту прав дитини (додаток 9); 
— громадської комісії по розгляду житлових питань (додаток 10); 
  
  2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконкому від 
26.06.2013 № 232, додаток 1 до рішення виконкому від 31.10.2012 № 394, 
додатки 2,3,4 до рішення виконкому від 31.12.2012 № 394, додаток 1 до рішення 



 

виконкому від 18.09.2013 № 329, рішення виконкому від 26.06.2013 № 225, п. 1 
рішення виконкому від 03.10.2012  № 335. 
 
 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради         В. Щадей 



                         
               Додаток  1 

                     до рішення виконкому 
від 14.03.14 № 73 

 
 
 
 
 

С К Л А Д 
конкурсної  комісії 

    
Фленько 
Володимир  Юрійович 

заступник міського голови, голова комісії 

Волосянський Олександр 
Павлович 

член  виконкому, заступник голови комісії 

Сідун  
Лариса  Миколаївна 

головний спеціаліст відділу кадрової роботи, 
нагород та спецроботи, секретар комісії 

 
                                                    Члени комісії: 
 
 
 
Александров Денис                 начальник юридичного відділу, за посадою 
Олегович 
Воловар  
Марія Василівна 

начальник відділу кадрової роботи, нагород та 
спецроботи 
 

  

  
  
 
  
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради                                                                                           В. Щадей 
 



 
 
Додаток  2 

до рішення виконкому 
   від 14.03.14 № 73 

 
 
 

Склад  
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 

 
Семаль Віталій Юрійович  перший заступник міського голови,    

голова  комісії 
Костенчук Олександр Анатолійович   заступник директора департаменту 

міського господарства,  начальник 
управління житлово-комунального 
господарства, заступник голови 
комісії 

Турянчик Олександра Олександрівна  начальник відділу благоустрою 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

 Члени комісії: 
 

Довбак Іван Михайлович   директор КП «КШЕП» 
  
Панасенко Віктор Григорович начальник відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи 
 

Чауш Василь Венедиктович головний спеціаліст відділу 
благоустрою управління житлово-
комунального господарства 
департаменту міського господарства 
 

Шушка Олександр Іванович начальника відділу муніципальної 
поліції та правопорядку 

 
 
Шуберт Сергій Тимофійович головний державний санітарний лікар 

міста Ужгород (за згодою) 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради                                                                                      В.  Щадей 
 



                                                                                                           Д о д а т о к  3 
                                                                                                до рішення виконкому             

від 14.03.14 № 73 
 
 
 
 
 
 
                                                           С К Л А Д 

комісії по обстеженню технічного 
стану житлових будинків (квартир) 

 
Семаль Віталій Юрійович     перший заступник міського голови, 

голова комісії 
 

Костенчук Олександр Анатолійович  заступник директора департаменту 
міського господарства, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства, заступник голови 
комісії 
 

Члени комісії 
 

Ільницька Леся   Володимирівна  головний спеціаліст відділу 
технічного  
нагляду департаменту міського 
господарства 

Кайда Людмила Олександрівна      головний спеціаліст відділу 
експлуатації житлового фонду та 
інженерних мереж       
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 

Кіндрат Владислав Яношович  головний спеціаліст відділу 
експлуатації житлового фонду та 
інженерних мереж       
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 

Куберка Марина Юріївна   головний спеціаліст відділу 
експлуатації житлового фонду та 
інженерних мереж       



управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства 

 
Керівник відповідної житлово-експлуатаційної організації 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради                                                                                                   В. Щадей 
 



 
 

Додаток  4 
до рішення виконкому  

від 14.03.14 № 73 
 
 

С К Л А Д 
постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, 
які пов’язані з відключенням споживачів від мереж  
центрального опалення і гарячого водопостачання 

 
Семаль Віталій Юрійович  перший заступник міського голови, 

голова комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 
 

 заступник директора департаменту 
міського господарства, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 

Горват Андрій Андрійович  головний інженер ВАТ "Закарпатгаз" 
 

Ковальський Анатолій 
Володимирович 

 депутат міської ради (за згодою) 
 

Медве Федір Бейлович  заступник начальника Ужгородського 
МРЕМ 

Парій Василь Володимирович  заступник начальника виробничо-
технічного відділу КП "Водоканал 
м.Ужгорода" 

Петрішко Борис Михайлович  заступник начальника Ужгородського 
районного відділу головного 
управління МНС в Закарпатській 
області (за згодою) 

Представник відповідної житлово-експлуатаційної організації, ОСББ 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради                                                                                              В. Щадей 
 
  



                                                                                                           Д о д а т о к  5 
                                                                                                до рішення виконкому             

від 14.03.14 № 73 
 

 
 

С К Л А Д 
 тимчасової комісії з питань надання одноразової допомоги 

на встановлення індивідуальної (автономної) системи електричного 
опалення на території м. Ужгорода  

 
Семаль Віталій Юрійович     перший заступник міського голови, 

голова комісії 
 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

 заступник директора департаменту 
міського господарства, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства, заступник голови комісії 

Куберка Марина Юріївна     головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж     
управління житлово-комунального 
господарства департаменту міського 
господарства, секретар комісії 
 

Члени комісії  
 
 
 

Александров Денис  
Олегович 

 начальник юридичного відділу  

Біксей Андрій Борисович  заступник начальника управління праці 
та соціального захисту населення 

Лукач Петро Михайлович  головний економіст відділу 
фінансування міського господарства 
фінансового управління 

 
  
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради                                                                                              В. Щадей 
 



                                                                Додаток 6 
до рішення виконкому   
від 14.03.14 № 73 
 

С К Л А Д 
постійно діючої комісії для здійснення приймання-передачі житлового 

будинку, гуртожитку у комунальну власність 
 

Семаль  
Віталій Юрійович 

перший заступник міського голови, 
 голова комісії 

  

Костенчук 
Олександр Анатолійович 

заступник директора департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 

  

Куберка  
Марина Юріївна 

головний спеціаліст  відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства,  
секретар комісії 

 

Члени комісії: 
Герзанич  
Володимир Михайлович 

начальник Ужгородського МРЕМ 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» (за згодою) 

  

Гончар  
Тетяна Віталіївна  

головний бухгалтер департаменту міського 
господарства 
 

Горват  
Андрій Андрійович 

головний інженер ПАТ «Закарпатгаз» (за 
згодою) 

  

Омельяненко  
Юрій Віталійович 

директор КП «Водоканал м.Ужгород» 
(за згодою) 

  

Папай  
Марія Бейлівна 

начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації  житла департаменту міського 
господарства  

  

Пекар  
Віталій Іванович 

начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства  
 

 представник підприємства, що звернувся в 
міську раду щодо прийняття житлового 
будинку, гуртожитку у комунальну 
власність 

 представник органу самоорганізації 
населення 

 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради         В. Щадей  
 



 
                                                                 Додаток 7 

до рішення виконкому   
від 14.03.14 № 73 
 

С К Л А Д 
постійно діючої комісії для здійснення передачі житлового будинку  
на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

 
 
 

 

 голова правління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, голови комісії 

 

Костенчук 
Олександр Анатолійович 

 

заступник директора департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 

  

Куберка  
Марина Юріївна 

головний спеціаліст  відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства,  
секретар комісії 

 

Члени комісії: 
Герзанич  
Володимир Михайлович 

начальник Ужгородського МРЕМ 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» (за згодою) 

  

Гончар  
Тетяна Віталіївна  

головний бухгалтер департаменту міського 
господарства 
 

Горват  
Андрій Андрійович 

головний інженер ПАТ «Закарпатгаз» (за 
згодою) 

  

Омельяненко  
Юрій Віталійович 

директор КП «Водоканал м.Ужгород» 
(за згодою) 

  

 члени правління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 
 

 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради         В. Щадей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                               Додаток 8 
до рішення виконкому   
від 14.03.14 № 73 
 

С К Л А Д 
постійно діючої комісії для здійснення приймання-передачі гуртожитку  

в оперативне управління  
 

Семаль  
Віталій Юрійович 

перший заступник міського голови, 
 голова комісії 

  

Костенчук 
Олександр Анатолійович 

заступник директора департаменту міського 
господарства, заступник голови комісії 

  

Куберка  
Марина Юріївна 

головний спеціаліст  відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства,  
секретар комісії 

 

Члени комісії: 
Герзанич  
Володимир Михайлович 

начальник Ужгородського МРЕМ 
ПАТ «Закарпаттяобленерго» (за згодою) 

  

Гончар  
Тетяна Віталіївна  

головний бухгалтер департаменту міського 
господарства 
 

Горват  
Андрій Андрійович 

головний інженер ПАТ «Закарпатгаз»        
(за згодою) 

  

Омельяненко  
Юрій Віталійович 

директор КП «Водоканал м.Ужгород» 
(за згодою) 

  

Папай  
Марія Бейлівна 

начальник відділу обліку, розподілу та 
приватизації  житла департаменту міського 
господарства  

  

Пекар  
Віталій Іванович 

начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства  
 

 голова будинкового комітету  
 
 

 
члени будинкового комітету 

 
Головуючий на засіданні  
виконкому, секретар ради          В. Щадей  
 
 



                                                                                                                 Додаток  9 
                                                                                      до рішення виконкому        

від 14.03.14 № 73 
 
 
 
          СКЛАД 
  комісії з питань захисту прав дитини 
 
Щадей Віктор Іванович                     секретар міської ради, голова комісії 
Фленько Володимир Юрійович        заступник міського голови,  
                                                             заступник голови комісії  

  Годованець Василь Михайлович      головний спеціаліст служби у 
                                                               справах дітей, секретар комісії 
 
  Члени комісії: 
 

  Арокгаті Марина Юріївна                   начальник служби у справах дітей 
Брецко Мирослава Юріївна                 начальник відділу охорони здоров�я 

  Бобурка Микола Миколайович           в.о. начальника сектору кримінальної 
                                                                 міліції у справах дітей МВ УМВС 
                                                                 України в Закарпатській області  
  Волосянський Олександр                    член виконкому міської ради 
  Павлович 
Воловар Роман Іванович                      начальник відділу у справах сім�ї та  
                                                                молоді управління у справах  
                                                                культури,спорту, сім�ї та молоді   
Дикун Міла Юріївна                             заступник начальника відділу  
                                                                соціальних допомог управління праці  
                                                                та соціального захисту населення  
Довганич Любов Михайлівна              заступник відділенням профілактики  
                                                                міського центру ПСМД міської  
                                                                дитячої клінічної лікарні  
Кирик Валентина Мефодіївна             головний спеціаліст відділу шкіл та    
                                                                дошкільних закладів управління  
                                                                освіти 
Мінєєва Інна Ігорівна                           головний спеціаліст юридичного  
                                                                відділу 
Фленько Іван Іванович                         директор Ужгородського міського   
                                                                центру соціальних служб для сім�ї,   
                                                                дітей та молоді  

   
                                  
   Головуючий на засіданні виконкому, 
   секретар міської ради                                                                В. Щадей  



                                                                                                     
                                                                                                         Додаток 10 

                                                                                             до рішення виконкому             
від 14.03.14 № 73 

 
 
 
                                                         С К Л А Д 
                      громадської комісії по розгляду житлових питань 
 
 
    Щадей Віктор Іванович                            -  секретар ради,  голова комісії  
 
    Захарець Василь Григорович                   -  заступник    голови    облпрофради,    
                                                                            заступник голови комісії 
     
                                                      Члени комісії: 
 
     Гудманян Грант Амазович                     -   голова  міської  організації   інвалідів 
                                                                            Великої Вітчизняної  війни та Зброй- 
                                                                            них Сил України (за згодою) 
     Костенчук Олександр Анатолійович     -   в.о. директора департаменту міського  
                                                                             господарства 
                                                                               
     Александров Денис Олегович                -   начальник юридичного відділу      
     Папай Марія Бейлівна                             -   начальник  відділу обліку,  розподілу  
                                                                            та приватизації  житла  департаменту 
                                                                            міського господарства 
     Сушко Андріана Антонівна                    -  начальник    управління    праці   та 
                                                                            соціального  захисту  населення 
     Тарахонич Вікторія Юріївна                   -  депутат міської ради (за згодою) 
 
     Удод Адам Миколайович                        -  голова  міського товариства  учасни- 
                                                                            ків Афганської війни (за згодою).       
                                                                           
 
                                                     
      Головуючий на засіданні виконкому, 
      секретар ради                                                                                          В. Щадей 
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