
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
22.02.2017                                         Ужгород                                        № 60  

 

 

Про проведення міського конкурсу  

з відбору соціального проекту на підтримку  

постраждалих від насильства в сім’ї 

та осіб (сімей), що перебувають у складних  

життєвих обставинах 

 

Відповідно до статті 27, частини 1 статті 52 та частини 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про попередження насильства в сім'ї», з метою залучення громадських 

організацій до організації заходів на підтримку постраждалих від насильства в 

сім’ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах:  

 

1. Провести міський конкурс з відбору соціального проекту на 

підтримку постраждалих від насильства в сім’ї та осіб (сімей), що 

перебувають у складних життєвих обставинах для громадських організацій, 

громадських спілок у м. Ужгород у 2017 році (надалі - конкурс).  

2. Затвердити склад конкурсної комісії згідно з додатком.  

3. Управлінню праці та соціального захисту населення:  

- у 5-денний термін із дня прийняття цього розпорядження, підготувати 

форми заяв та інших необхідних документів для забезпечення участі в 

конкурсі громадських організацій та громадських спілок; 

- прийом заявок від громадських організацій та громадських спілок для 

участі у конкурсі провести до 11.00 06.03.2017 р.; 

- ініціювати внесення змін до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2017 рік з метою фінансування проекту. 

4. Прес-службі міської ради розмістити оголошення про проведення та 

умови  конкурсу на  офіційному сайті міської ради.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови  Білака О. П.  

 

Міський голова          Б. Андріїв  



                                                                         

   Додаток  

                                                                         до розпорядження міського голови  

                                                                         22.02.2017 № 60 

 

Склад 

конкурсної комісії з відбору соціального проекту на підтримку постраждалих 

від насильства в сім’ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих 

обставинах в м. Ужгород 

 

 

Білак Олександр Павлович  - заступник міського голови,  голова  

конкурсної комісії 

Груба Світлана Михайлівна  - начальник відділу виконання  

 бюджету, бухгалтерського обліку та  

 контролю за використанням коштів 

управління праці та соціального захисту 

населення, секретар комісії 

    

 

Члени конкурсної комісії: 

 

Арокгаті Марина  Юріївна - начальник служби у справах дітей 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та  

 соціального захисту населення  

Риба Андрій Юлійович - депутат Ужгородської міської ради  

 (за згодою) 

Фленько Іван Іванович  - директор Ужгородського міського  

 центру соціальних служб для сім’ї,  

 дітей та молоді  

Фрінт Сергій Людвигович - депутат Ужгородської міської ради  

 (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому       О. Макара 

 


