
 

  

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ  

 

 

14.01.2021                                                                                № 50 

 

 

Про зміни до розпорядження  

керівника робіт із ліквідації наслідків  

надзвичайної ситуації у місті Ужгород 24.06.2020 № 33  

 

 

Відповідно  до статті 71 Кодексу  цивільного   захисту  України, пункту 

40 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 09.01.2014 №11;  Наказу Міністерства 

внутрішніх справ України 26.10.2014 №1406 «Про затвердження Положення про 

штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної 

і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації»;   

Наказу ДСНС України 16.03.2016 №149 «Про організацію роботи штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення його готовності», з 

метою координації дій органів управління та сил цивільного захисту суб’єкта 

господарювання, а також організованого та планового виконання комплексу 

заходів  та  робіт  з  ліквідації  наслідків надзвичайних  ситуацій, у зв’язку із 

кадровими змінами: 

 

1. Внести зміни до розпорядження керівника із ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у місті Ужгород 24.06.2020 № 33 «Про утворення міського 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», а саме:  

     - затвердити новий штатно-посадовий склад міського штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

     2. Визнати такими, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження керівника із 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті Ужгород 24.06.2020 № 33. 

     3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                          Юрій РАХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF/paran159#n159
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF/paran159#n159


                                                               Додаток до розпорядження  керівника       

                                             робіт з лiквiдацiї   наслiдкiв  

                                                               надзвичайної  ситуації у місті Ужгород 

 

Штатно-посадовий склад 

міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

 

Керівництво міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Керівник 

штабу  

начальник управління охорони здоров’я Василь РЕШЕТАР       

Заступник 

керівника 

штабу 

начальник відділу цивільного захисту населення – Сергій 

ДМИТРІЄВ 

Заступник 

керівника 

штабу  

начальник Ужгородського міськрайонного управління ДСНС 

України у Закарпатській області – Віталій ІЛЬНИЦЬКИЙ (за 

згодою). 

Секретар 

штабу 

заступник начальника відділу цивільного захисту населення 

- Ростислав ЧОПИК 

1. Група аналізу ситуації і підготовки даних та організації роботи штабу 

Керівник 

групи – 

завідувач відділенням організації санітарно-клінічних 

досліджень  Ужгородської міськрайонної філії ДУ 

«Закарпатській обласний лабораторний центр МОЗ України» 

Марія ФІЛЕП (за згодою) 

Члени групи: головний лікар комунального некомерційного підприємства 

«Ужгородський міський центр ПМСД» - Тетяна КОЗАК 

начальник відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Ужгородського міського управління 

Головного управління Держпроспоживслужби в Закарпатській 

області (за згодою) – Людмила КОЛОМОЄЦЬ 

завідуюча пульмонологічним відділенням комунального 

неприбуткового підприємства «Центральна міська клінічна 

лікарня» – Діана ТУРЯНИЦЯ 

2. Група безпосереднього реагування та управління  

Керівник 

групи – 

заступник міського голови  – Василь ГОМОНАЙ  

 
начальник служби персоналу та спецроботи – Олена МАКАРА 

керуючий справами виконкому – Ігор ФАРТУШОК 

начальник управління муніципальної варти Ужгородської 

міської ради – Юрій СТАНКО 

заступник начальника відділу ч/с Управління  патрульної 

поліції у Закарпатській області ДПП – Анатолій ВОЛОС                

(за згодою) 

начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи – Ірина 

ЗИМА 

начальник Ужгородського відділення АТ «Закарпатгаз» – 

Богдан БИБЛИК 



директор департаменту міського господарства – Володимир 

БАБИДОРИЧ 

начальник   Ужгородського МРЕМ – Іван ПОГОРІЛЯК 

начальник відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку 

– Петро БОБИК (резерв Юрій ДРАШКОЦІ) 

начальник управління економічного розвитку міста - Павло 

ЛОГВІНОВ (резерв Іветта МІХАЛКО) 

заступник начальника Ужгородського відділу поліції ГУ 

Національної поліції в Закарпатській області – Тарас 

СОХАНИЧ (за згодою) 

заступник військового комісара Ужгородського міського 

об’єднаного військового комісаріату – Сергій ЖУРАВЕЛЬ (за 

згодою)  

начальник відділу запобігання та протидії корупції взаємодії з 

правоохоронними органами – Віталій ШТЕФУЦА 

4. Група матеріально-технічного забезпечення 

Керівник 

групи – 

заступник начальника управління  економічного розвитку 

міста Василь ЦАП (резерв Наталія ЛЕЛЕКАЧ) 

Члени групи: головний спеціаліст відділу підприємництва управління 

економічного розвитку міста – Володимир МАХОБЕЙ 

начальник господарсько-експлуатаційного управління – 

Олександр МУДРА 

заступник начальника господарсько-експлуатаційного 

управління – Ігор КУЦЕНКО  
директор КШЕП – Іван ДОВБАК 

5. Група організації зв’язку 

Члени групи: Начальник КТЦ № 161 Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком» 

- Ярослав ГУТНІКЕВИЧ (за згодою) 

 продюсер філії публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

«Закарпатська регіональна дирекція» - Євген ТИЧИНА (за 

згодою) 

головний спеціаліст відділу програмного забезпечення 

управління програмного та комп’ютерного забезпечення                   

- Ян ГОЛОВЕЙ 

начальник відділу інформатизації та технічного захисту 

інформації управління програмного та комп’ютерного 

забезпечення - Руслан КОВАЧ                                     

6. Група взаємодії з населенням та засобами масової інформації 

Керівник 

групи – 

начальник відділу інформаційної роботи – Алла КОХАН 

Члени групи: головний спеціаліст відділу інформаційної роботи міської ради 

– Василь ТРОФИМЕНКО 

головний спеціаліст відділу інформаційної роботи міської ради 

- Юлія МЕДЮХ 

 


