УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
21.02.2018

Ужгород

№ 60

Про уточнення у складі ради
та новий склад комісії
Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Внести уточнення у склад опікунської ради з питань опіки та
піклування над недієздатними та обмежено дієздатними особами, затверджений
рішенням виконкому 11.10.2017 № 326 (додаток 4), а саме:
призначити секретарем опікунської ради Трускавецьку Діану Ігорівну,
головного спеціаліста-юрисконсульта управління праці та соціального захисту
населення.
2. Склад евакуаційної комісії міста, затверджений рішенням виконкому
11.10.2017 № 326 (додаток 29), викласти у новій редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
виконкому Макару О.М.
Міський голова

Б. Андріїв

Додаток
до рішення виконкому
21.02.2018 № 60
СКЛАД
евакуаційної комісії міста
Фартушок Ігор Іванович

заступник
міського
евакуаційної комісії

голови,

голова

Жирков Григорій
В’ячеславович

- начальник відділу ведення Державного реєстру
виборців, заступник голови евакуаційної комісії

Куценко Ігор Миколайович - заступник начальника господарсько-експлуатаційного відділу, секретар евакуаційної комісії
Члени комісії:
Грубарь Володимир
Володимирович

- командир батальйону патрульної поліції в
Закарпатській
області,
начальник
групи
супроводження евакуйованих (за згодою)

Гутнікевич Ярослав
Романович

- начальник комплексного центру телекомунікаційних послуг центру (КЦТП) № 161 з
питань технічної експлуатації, начальник групи
зв’язку та оповіщення (за згодою)

Драшкоці Георгій
Адальбертович

- головний спеціаліст відділу транспорту,
державних закупівель та зв’язку, начальник
групи транспортного забезпечення

Кравчук Володимир
Володимирович

начальник
відділу
реєстрації
місця
проживання,
начальник групи організації
розміщення населення у безпечному районі

Махобей Володимир
Олегович

- головний спеціаліст відділу підприємництва
управління
економіки
та
стратегічного
планування, начальник групи матеріальнотехнічного забезпечення

Папай Марія Бейлівна

- начальник відділу обліку, розділу та
приватизації житла департаменту міського
господарства,
начальник
групи
обліку
евакуйованого населення та інформації
-начальник відділу муніципальної інспекції з

Станко Юрій Юрійович

благоустрою, начальник
відправлення евакуйованих

групи

збору

й

Столярова Ірина
Михайлівна

- заступник начальника відділу
здоров’я, начальник медичної служби

Соханич Тарас Іванович

- заступник начальника Ужгородського відділу
поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській
області, начальник групи охорони громадського
порядку (за згодою)

Керуючий справами виконкому

охорони

О. Макара

