
    
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
04.03.2021                         Ужгород                                       № 108 

   

 

Про зміни до розпорядження 

міського голови 27.01.2021 № 42 

  

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту  3 частини 2 статті 19  Кодексу цивільного захисту України, 

Указу Президента України 24.12.2019 № 948/2019 «Про невідкладні заходи 

щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні», на виконання протоколу № 

9 засідання Кабінету Міністрів України 21.01.2021, з метою виявлення та 

встановлення можливих фактів надання з порушеннями законодавства послуг 

з проживання та /або утримання людей похилого віку, осіб з інвалідністю, 

інших громадян групи ризику та вжиття заходів до припинення такої 

незаконної  діяльності на території міста: 

 1. Внести зміни до розпорядження міського голови 27.01.2021 № 42, а 

саме: 

  Затвердити новий склад робочої групи з перевірки згідно з додатком. 

  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Ю. Рахівського.   

 

 

Міський голова   Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови                    

04.03.2021  № 108 

СКЛАД 

робочої групи 

 

Пшеничка Іван Миколайович - старший дільничний офіцер поліції 

відділу превенції Ужгородського РУ 

поліції ГУНП в Закарпатській області, 

майор поліції, голова робочої групи (за 

згодою) 

Члени робочої групи: 

Коломоєць Людмила Василівна - начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Ужгородського міського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області (за згодою) 
Логвінов Павло Вадимович - начальник управління економічного 

розвитку міста   
Петрик Роман Іванович - головний інспектор Ужгородського МРВ 

УДСНС України у Закарпатській області 

(за згодою) 
Прокопець Ігор Богданович   -  головний інженер КНП «Ужгородський   

  міський пологовий будинок»  

Рудов Юрій Михайлович  - головний спеціаліст відділу культури  
управління у справах культури, молоді та 
спорту  

Улиганець-Чегіль  
Оксана Петрівна 

- завідувач сектору ведення соціальних 
випадків Ужгородського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) департаменту соціальної 
політики 

Форкош Павло Томашович - юрисконсульт ужгородського міського 

центру соціальних служб для сім’ї дітей 

та молоді  
Худанич Наталія Іванівна  - головний спеціаліст відділу контролю 

за додержанням законодавства про працю 

управління з питань праці та зайнятості 

населення   
Шляхта Наталія Михайлівна   - головний спеціаліст відділу шкіл 

управління освіти  

Керуючий справами виконкому                                           Ігор ФАРТУШОК

   


