
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

30.08.2018     Ужгород      № 387 

 

Про координаційний комітет  

з реалізації  ініціативи «Громада, 

дружня до дітей та молоді» 

 

Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи наміри приєднатися до ініціативи 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні «Громада, дружня до дітей та 

молоді»:  
1. Утворити  координаційний комітет з реалізації ініціативи 

«Громада, дружня до дітей та молоді» у складі згідно з додатком.  

2. Координаційному комітету взяти участь у запровадженні  

ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у м. Ужгород.   

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О. П. 

 

 

 

 

Міський голова          Б. Андріїв 

  



Додаток  

до розпорядження міського голови  

30.08.2018 № 387 

 

 

СКЛАД 

координаційного комітету  з реалізації  ініціативи «Громада, дружня до дітей 

та молоді» 

 

 

Білак Олександр Павлович    заступник міського голови, голова 

координаційного комітету  

Камінська Олена Анатоліївна  депутат Ужгородської міської ради,  

заступник голови комітету (за 

згодою) 

Біланіна Олена Володимирівна  член Ради громадської спілки 

«Національна молодіжна рада 

України», заступник голови 

комітету 

 

 

 

Члени координаційного комітету: 

 

Варшава Олександр В’ячеславович  голова молодіжної ради  при  

       Ужгородській міській раді   

 

Воловар Роман Іванович  заступник начальника відділу 

спорту, сім’ї та молоді управління у  

справах культури, спорту, сім’ї та  

молоді 

 

Мачабелі Тетяна Мигалівна -   виконавчий директор Міжрайонної  

громадської організації “Неємія” (за 

згодою) 

 

Павлова Ольга Сергіївна   представник громадської  

організації «Щасливі  діти» (за 

згодою) 

 

Підгорний Назар Андрійович   учень ЗОШ № 12 (за згодою) 

 

Решетар Василь Васильович   начальник відділу охорони здоров’я 

 

Савко Наталія Вікторівна   учень ЗОШ № 6 (за згодою) 



 

Симкович Марія Олександрівна  методист методичного кабінету  

   управління освіти 

 

Сташина-Неймет Марина    представник Закарпатського  

Володимирівна   осередку Всеукраїнської  

   організації «Союз осіб з  

   інвалідністю України» (за згодою) 

    

Сухотін Денис Юрійович   голова Закарпатського обласного  

   товариства інвалідів Всеукраїнської  

   організації «Союз осіб з  

   інвалідністю України» (за згодою) 

 

Фленько Іван Іванович    директор Ужгородського міського  

       центру соціальних служб для сім’ї,  

       дітей та молоді 

 

Франчук Іванна Зіновіївна    заступник директора департаменту 

праці та соціального захисту  

населення  

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому       О. Макара 


