
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 11.03.2020     Ужгород                    № 124 

 

 

Про зміни до рішення  

виконкому  27.01.2016 № 26 

   

 

 Відповідно до статті 42, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» пунктів 5, 7 статті 10 Кодексу цивільного захисту 

України, вимог пункту 17 Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 

№ 11,  статті  5 постанови Кабінету Міністрів України 8 липня 2015 року № 469 

«Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного  захисту» 

(зі змінами), у зв’язку з кадровими змінами, виконком міської ради ВИРІШИВ:

                                                                                       

 

 1. Внести зміни до рішення виконкому 27.01.2016 № 26 «Про 

територіальні спеціалізовані служби місцевого рівня цивільного захисту міста», 

а саме: 

          - затвердити новий склад керівників територіальних спеціалізованих 

служб цивільного захисту міста згідно з додатком; 

          -  пункт 3 рішення викласти у такій редакції :  

          «Керівникам територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 

міста до 20.03.2020 року відкоригувати та подати на затвердження положення 

про спеціалізовану службу».  

         2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/paran142#n142
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/paran142#n142


                                                                                                  Додаток  

                                                                                                  до рішення виконкому                   

                                                                                         11.03.2020 № 124                                                                                                                                 

 

СКЛАД 

керівників територіальних спеціалізованих служб  

цивільного захисту міста 

 

Охорони публічного (громадського) порядку 

Соханич Тарас Іванович 

 

 

 

Волос Анатолій Михайлович 

- т.в.о. заступника начальника Ужгородського 

відділу поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області  (за згодою) 

 

- заступник начальника відділу чергової 

служби Управління патрульної поліції у 

Закарпатській області ДПП (за згодою) 

Медична 

Решетар Василь Васильович 

 

Коломоєць Людмила 

Василівна                             

  -начальник управління охорони здоров’я  

 

-начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Ужгородського міського управління головного 

управління Держпродспоживслужби  в 

Закарпатській області (за згодою) 

Протипожежна 

Варга Василь Васильович - начальник ДПРЗ-1 ДСНС України у 

Закарпатській області (за згодою) 

Торгівлі і харчування 

Махобей Володимир Олегович - головний спеціаліст відділу підприємництва 

управління економічного розвитку міста 

Енергетики 

Погоріляк Іван  Михайлович 

 

Библик Богдан Федорович 

- начальник Ужгородського МРЕМ                       

(за згодою) 

- начальник Ужгородського відділення АТ 

«Закарпатгаз» (за згодою) 

Оповіщення та зв’язку 

Гутнікевич Ярослав 

Романович 

 

 

Тичина Євген Олексійович 

 

 - начальник  комбінованого центру 

телекомунікацій № 161 м. Ужгород 

Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком»                      

(за згодою) 

- продюсер філії публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» «Закарпатська 

регіональна дирекція»  (за згодою) 

 



Комунально-технічна 

Бабидорич Володимир 

Іванович 

- директор департаменту міського 

господарства 

Транспортного забезпечення 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту 

Інженерна 

Довбак  Іван Михайлович  

Івегеш   Василь Васильович 

- директор  КП «КШЕП» 

- начальник Ужгородського міжрайонного 

управління водного господарства (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                 Олена МАКАРА 

 

 

 


