
П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про внесення змін до рішення  

виконкому 25.02.2019 № 60 

 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», звернень відділу цивільного захисту населення та 

відділу ведення Державного реєстру виборців, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконкому 25.02.2019 № 60 «Про склад 

комісій, рад, комітетів виконкому міської ради та положень до них», а саме: 

- склад комісій (додатки 36, 37) викласти у новій редакції (додаються). 

2. Пункт 8 положення «Про міську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» (додаток 37) викласти в такій 

редакції: 

- Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, 

скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є 

відділ цивільного захисту населення міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 36 

до рішення виконкому 

________________ №_______ 

 

Склад 

комісії з питань евакуації міста 

 

Фартушок Ігор Іванович – заступник міського голови, голова  комісії з 

питань евакуації міста 

Годованець Василь 

Михайлович 

– заступник начальника служби у справах дітей, 

заступник голови  комісії з питань евакуації 

міста 

Куценко Ігор 

Миколайович 

– заступник начальника господарсько-експлуа-

таційного управління, секретар комісії  з 

питань евакуації міста 

 Члени комісії: 

Буглина Іван 

Васильович 

– начальник відділу превенції Ужгородського 

відділу поліції в Закарпатській області, 

начальник групи охорони громадського 

порядку і безпеки дорожнього руху (за 

згодою) 

Гутнікевич Ярослав 

Романович 

– начальник дільниці мережі доступу № 316/1 

Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком», 

начальник групи зв’язку та оповіщення (за 

згодою) 

Драшкоці Георгій 

Адальбертович 

– головний спеціаліст відділу транспорту, 

начальник групи транспортного забезпечення 

Копитчак Олександр 

Олександрович 

– командир батальйону Управління патрульної 

поліції в Закарпатській області ДПП, керівник 

груп відправлення та супроводу евакуйовано-

го населення до пунктів розміщення   (за       

згодою) 

Кравчук Володимир 

Володимирович 

– начальник відділу реєстрації місця 

проживання,  начальник групи організації 

розміщення  населення у безпечному районі 

Махобей Володимир 

Олегович 

– головний спеціаліст відділу підприємництва 

управління економічного розвитку міста, 

начальник групи матеріально-технічного 

забезпечення 

Папай Марія Бейлівна – начальник відділу обліку, розділу та 

приватизації житла управління майном 



департаменту міського господарства, 

начальник групи обліку евакуйованого 

населення та інформації 

Столярова Ірина 

Михайлівна 

– заступник начальника управління охорони 

здоров’я, начальник медичної служби 

Шушка Олександр 

Іванович 

– начальник відділу муніципальної інспекції, 

заступник начальника управління 

муніципальної варти, керівник груп зустрічі, 

приймання та тимчасового розміщення 

евакуйованого населення 

 



Додаток 37 

до рішення виконкому 

________________ №_______ 

 

Склад 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

голова комісії – міський голова 

перший заступник 

голови комісії 

– заступник міського голови (за посадою) 

заступник голови комісії – керівник територіального підрозділу ДСНС 

України (за згодою) 

заступник голови комісії – начальник відділу цивільного захисту 

населення (за посадою) 

секретар комісії – головний спеціаліст відділу цивільного 

захисту населення (за посадою) 

Члени комісії: 

за посадою – заступник начальника відділу цивільного 

захисту населення 

за посадою – директор департаменту міського господарства 

за посадою – начальник відділу запобігання та протидії 

корупції і взаємодії з правоохоронними 

органами 

за посадою – заступник начальника відділу фінансування 

місцевого господарства та соціального захисту 

населення департаменту фінансів та 

бюджетної політики 

за посадою – начальник управління охорони здоров’я 

за посадою – начальник відділу оборонної та мобілізаційної 

роботи  

за посадою – начальник управління міжнародного 

співробітництва та інновацій 

за посадою – начальник відділу інформаційної роботи  

за посадою – директор департаменту праці та соціального 

захисту населення  

за посадою – начальник відділу транспорту 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань праці 

за посадою – начальник управління муніципальної варти 



за посадою – начальник групи матеріально-технічного 

забезпечення управління освіти 

за посадою – начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю 

за посадою – головний спеціаліст відділу позовної та 

претензійної роботи управління правового 

забезпечення 

за посадою – начальник  управління економічного розвитку 

міста 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань екологічного нагляду 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань санітарно-клінічних досліджень 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань телекомунікацій 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань водного господарства 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань газового господарства 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань залізничного забезпечення 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань електрозабезпечення 

за посадою – представник територіального підрозділу з 

питань санітарного забезпечення 

за посадою – представник територіального підрозділу МВС 

України 

 

 


