
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.03.2015     Ужгород                  № 92 
 
 
Про комісію 
 
 
          Відповідно до рішення Ужгородської міської ради 19.02.2015 року       
№ 1661, керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", виконком міської ради  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Положення про комісію зі встановлення відкритих літніх 
майданчиків для здійснення підприємницької діяльності біля закладів 
ресторанного господарства у м. Ужгороді згідно з додатком 1. 

2. Затвердити склад комісії згідно з додатком 2. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Шафаря Я.В. 
 

 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Додаток 1 
                до рішення виконкому     

       04.03.2015   № 92 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію зі встановлення відкритих літніх майданчиків 
для здійснення підприємницької діяльності біля закладів  

ресторанного господарства у м. Ужгороді 
 

   1. Склад комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків для 
здійснення підприємницької діяльності біля закладів ресторанного 
господарства у м. Ужгороді (надалі – комісія) затверджується рішенням 
виконкому Ужгородської міської ради. До комісії включаються представники 
структурних підрозділів міської ради. 

2. Комісія проводить засідання в адміністративному будинку міської 
ради щотижня або у міру потреби. 

3. Участь членів комісії є обов’язковою. У разі відсутності з поважних 
причин будь-кого з членів комісії, участь у засіданні   бере уповноважений 
представник. Уповноваженим представником може бути будь-яка особа з 
профільного підрозділу, окрім інших діючих членів комісії. 

4. Засідання комісії є правочинним за умови присутності 2/3 членів 
комісії (або їх представників). 

5. На засіданні комісії розглядаються документи, подані заявниками 
для надання згоди на встановлення відкритих літніх майданчиків, внесення 
змін до планів-схем  та до проектів літніх майданчиків. 

6. Секретар комісії переглядає наявність документів відповідно до 
переліку, формує порядок денний, веде протокол засідання комісії. 

7 Напередодні засідання секретар пересилає на електронні адреси 
членам комісії перелік питань та готує порядок денний на чергове засідання 
комісії. 

8. На засіданні члени комісії вивчають  поданий пакет документів та 
приймають рішення виключно шляхом голосування. 

9. На засідання комісії запрошується заявник або уповноважена ним 
особа. 

10. Рішення приймається більшістю голосів від загального складу 
комісії. 

11. У разі незгоди члена комісії з прийнятим рішенням, він власноруч 
записує у протоколі своє обґрунтування (або обґрунтовані зауваження). 

12. Комісія повторно розглядає відхилені пропозиції щодо 
встановлення літнього майданчика лише після усунення зауважень, що стали 
підставою для прийняття негативного рішення. 

13. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі 
присутні на засіданні члени комісії. 



14. За необхідності члени комісії проводять обстеження об’єкту з 
виїздом на місце, про результати обстеження доповідають на наступному 
засіданні та приймають рішення. 

15. Рішення комісії є підставою для підготовки управлінням 
містобудування та архітектури проекту рішення виконкому про надання 
замовнику паспорта відкритого літнього майданчика. 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                  Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         Додаток 2 
                        до рішення виконкому    

               04.03.2015   № 92 
 
 

  
                                               Склад  
          комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків 
      для здійснення підприємницької діяльності біля закладів  
                   ресторанного господарства у м. Ужгороді 

 
 
Волошин Іван Іванович                 -перший заступник міського голови, голова  
                                                           комісії                                                             
Шафарь Ярослав Васильович       -заступник міського голови, заступник  
 голови комісії 
Геворкян Даніелла Сергіївна        - керуючий справами виконкому, заступник  
 голови комісії 
Івегеш Михайло Михайлович      - в.о. начальника управління містобудування     

та архітектури, заступник голови комісії    
Тулай Максим Миколайович        -головний спеціаліст  управління 

містобудування та архітектури, секретар 
комісії  

 
Члени комісії: 
 

Александров Денис Олегович      -начальник юридичного відділу 
Баняс Василь Юрійович                -головний спеціаліст відділу оренди  
                                                           та приватизації майна і землі управління  
                                                           майном департаменту міського     
           господарства 
Горбань Сергій                              -начальник відділу муніципальної поліції та 
Олександрович                               правопорядку   
Лелекач Наталія Орестівна          -начальник відділу торгівлі      
                                                          та захисту прав споживачів управління      
                                                          економіки та підприємництва 

   Станкович Михайло                     -начальник управління економіки та  
   Михайлович                                    підприємництва     
 
 
                                                 
Керуючий справами виконкому                                                  Д. Геворкян 

 


