
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
02.03.2021              Ужгород                                  № 100

     

Про склад комісії 

з конкурсного відбору  

громадських організацій 

 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні",  рішенням LІ сесії  Ужгородської міської ради  VII   скликання 

10.09.2020 року № 2094 «Про Програму підтримки діяльності інститутів 

громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2021 рік», з 

метою залучення громадських організацій до співпраці з органами місцевого 

самоврядування шляхом реалізації розроблених ними проектів, спрямованих на 

виконання завдань і заходів щодо соціального захисту окремих категорій 

населення: 

 

 1. Утворити комісію з конкурсного відбору громадських організацій, 

діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання їм фінансової 

підтримки у складі згідно з додатком. 

 2. Департаменту соціальної політики (А. Келемец) до 19 березня 2021 

року підготувати оголошення про проведення конкурсного відбору та 

оприлюднити його на офіційному сайті міської ради. 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

17.02.2020 № 93. 

 4. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови В. Борця. 

 

 

Міський голова                     Богдан АНДРІЇВ 

   

  

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

                                                                       до розпорядження міського голови 

02.03.2021 №  100 
 

СКЛАД 

комісії з конкурсного відбору громадських організацій, діяльність яких має 

соціальну спрямованість, для надання їм фінансової підтримки 

 

Борець Вадим Олександрович - заступник міського голови, голова 

комісії 
 

Келемец Алла Михайлівна - директор департаменту соціальної 

політики, заступник голови комісії 
 

Власик Дмитро Вікторович - заступник начальника відділу у 

справах осіб з інвалідністю, 

ветеранів, сім’ї та ґендерної політики 

управління пільг, гарантій та 

компенсацій департаменту соціальної 

політики, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Арокгаті Марія Юріївна - начальник служби у справах дітей 
 

Азізян Ірина Леонідівна - депутат міської ради (за згодою) 
 

Бокоч Юліана Миколаївна - депутат міської ради (за згодою) 
 

Гах Леся Мирославівна - директор департаменту фінансів та 

бюджетної політики 
 

Глагола Ярослав Іванович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Горват Мирослав Васильович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Зінич Алла Борисівна - заступник начальника управління, 

начальник відділу правової 

експертизи документів управління 

правового забезпечення 
 

Камінська Олена Анатоліївна - голова постійної комісії з питань 

соціально-гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

(за згодою) 
 



Качур Віктор Миколайович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Ліврінц Антон Антонович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Матюк Ігор Андрійович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Мандич Юрій Васильович - депутат міської ради (за згодою) 
 

Мухомедьянова Наталія Богданівна - начальник управління освіти 
 

Решетар Василь Васильович - начальник управління охорони 

здоров’я 
 

Фленько Іван Іванович - директор Ужгородського міського 

центру соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді 
 

Чернобук Алла Леонідівна - депутат міської ради (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому                                   Ігор ФАРТУШОК 


