
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про зміни до рішення  

виконкому 27.07.2016 № 238 

 

Керуючись статтями 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення виконкому 23.11.2016     

№ 401 «Про внесення змін до порядку організації обліку бездомних осіб, 

відновлення документів та реєстрації місця перебування осіб у Секторі обліку 

бездомних осіб (без права проживання) Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» та 22.02.2017 № 57 «Про внесення змін до порядку організації обліку 

бездомних осіб, відновлення документів та реєстрації місця перебування осіб у 

Секторі обліку та нічного перебування бездомних осіб»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконкому 27.07.2016 № 238 «Про 

організацію роботи Сектора обліку бездомних осіб (без права проживання) 

Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)», а саме: 

Затвердити робочу групу з питань реєстрації місця проживання 

бездомних осіб у новому складі, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому 24.03.2021 

№ 147. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконкому 

_____________ № ___ 

 

СКЛАД 

робочої групи з питань реєстрації місця проживання бездомних осіб 

 

Борець Вадим                           - заступник міського голови, голова робочої групи  

Олександрович                            

 

Кравчук Володимир                - начальник відділу реєстрації місця проживання,   

Володимирович                       заступник голови робочої групи  

                                                                  

Ренжин Петро Павлович         - завідувач сектора обліку та нічного перебування  

                                                   бездомних осіб, секретар робочої групи 

                                                                  

Члени робочої групи: 

Горват Мирослав                     - депутат міської ради (за згодою) 

Васильович         

 

Горняк Олена Золтанівна       - заступник директора ГО «Бахтале рома –  

                                                   Щасливі роми» (за згодою) 

 

Келемец Алла Михайлівна     - директор департаменту соціальної політики 

                                                               

Ключиниць Іванна                   - начальник фінансово-економічного відділу  

Карлівна                                    управління охорони здоров’я 

 

Мандич Юрій Васильович      - депутат міської ради (за згодою) 

 

Мельник Яна Миронівна        - дільничний офіцер поліції, лейтенант поліції  

                                                   відділу превенції Ужгородського відділу поліції   

                                                   Головного управління Національної поліції в                                           

                                                   Закарпатській області (за згодою) 

 

Турецька Яна Павлівна            - головний спеціаліст відділу правової експертизи   

                                                    документів управління правового забезпечення  

 

Фленько Іван Іванович             - директор Ужгородського міського центру  

                                                   соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                               Ігор ФАРТУШОК 

 


