
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 19.07.2014 Ужгород № 284
                                                       

 

 

Про координаційну раду з питань 

національно-патріотичного виховання 

при Ужгородській міській раді 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020»: 

 

 1. Утворити координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання при Ужгородській міській раді згідно з додатком. 

 2. Координаційній раді у своїй діяльності керуватися указом Президента 

України 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020». 

3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О. П. 

 

 

Міський голова                                  Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

19.07.2017  № 284 

 

СКЛАД 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 

при Ужгородській міській раді 

 

Білак Олександр Павлович                            - заступник міського голови, голова 

координаційної ради 

Члени координаційної ради: 

 

Арокгаті Марія Юріївна                               - начальник служби у справах дітей 

Бабунич Оксана Юріївна - начальник управління освіти 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Варшава Олександр Вячеславович - заступник голови профкому 

студентів Ужгородського 

національного університету (за 

згодою) 

Василиндра Ольга Михайлівна - начальник управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді 

Воловар Роман Іванович - заступник начальника відділу 

спорту сім’ї та молоді управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді 

Кондратенко Олена Анатоліївна - голова громадської організації 

«Творці країни мрій» (за згодою) 

Кохан Алла Іванівна - начальник відділу інформаційної 

роботи 

Кузнєцова Олександра 

Володимирівна 

- голова ініціативної групи 

«Фортеця» (за згодою) 

Луків Назар Йосифович - начальник відділу спорту сім’ї та 

молоді управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді 

Марцинишин Юрій Ігорович - начальник Управління патрульної 

поліції у містах Ужгороді та 

Мукачеві Департаменту патрульної 

поліції, (за згодою) 

Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони         

здоров’я  

Романюк Сергій Валерійович - заступник начальника відділу 

документального та організаційного 

забезпечення 

Турецька Яна Павлівна - головний спеціаліст відділу 

правової експертизи документів 



управління правового забезпечення 

Урста Микола Валерійович - начальник відділу програмного та 

комп’ютерного забезпечення 

Фленько Іван Іванович - директор Ужгородського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

 

 

  

 

Керуючий справами виконкому                                               О. Макара  

 


