
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ

від                  2016  . № м. Ужгород

Про склад міжвідомчої 
координаційно-методичної ради
з правової освіти населення м. Ужгород

Відповідно  до  частини  6  статті  59  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні", у зв’язку з необхідністю внесення змін до складу
міжвідомчої  координаційно-методичної  ради  з  правової  освіти  населення  м.
Ужгород, виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад міжвідомчої координаційно-методичної ради з 
правової освіти населення м. Ужгород у новій редакції (згідно з додатком).

2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 29 до рішення виконкому 
30.06.2016 № 188.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Білака О. П.

Міський голова                                                                                          Б. Андріїв



Додаток
до рішення виконкому
__________ № ________

Склад
міжвідомчої координаційно-методичної ради

з правової освіти населення м. Ужгород
 

Білак Олександр Павлович   - заступник міського голови, голова ради 

Жулінська Олена Андріївна - начальник управління правового 
забезпечення, заступник голови ради   

Гомза Діана Володимирівна - головний спеціаліст  відділу позовної та 
претензійної роботи управління правового 
забезпечення, секретар ради

Члени ради:  
Бабунич Оксана Юріївна - начальник управління освіти   

Василиндра Ольга Михайлівна  - начальник управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді   

Гомонай Василь Васильович  - доцент кафедри конституційного права та 
порівняльного правознавства юридичного 
факультету ДВНЗ “Ужгородський 
національний університет”, депутат міської 
ради (за згодою) 
 

Давиденко Михайло 
Миколайович 

- директор Ужгородського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (за згодою)  

Дорогій Діана Володимирівна  - майор поліції, інспектор Ужгородського 
відділу поліції головного управління 
Національної  поліції  в  Закарпатській  області
(за згодою) 
 

Менджул Марія Василівна - в.о. завідувача кафедри міжнародного 
приватного права, правосуддя та адвокатури 
ДВНЗ "Ужгородський національний 
університет" (за згодою) 

Сюсько Микола Миколайович - депутат міської ради (за згодою)



Палош Ольга Василівна - редактор відділу редакції газети "Ужгород" 
(за згодою)

Пересоляк Олександр 
Сергійович

- голова ГО "Ужгородська громадська рада" 
(за згодою)

Фленько Іван Іванович - директор ужгородського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Яцков Микола Миколайович - заступник директора Карпатського агентства 
прав людини “Вестед” (за згодою)

Керуючий справами виконкому                                                           О. Макара
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