
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
08.04.2014                           Ужгород                                  № 118 
 
 
 
 
Про створення штабу 
 
 
 Враховуючи план заходів з питань розміщення сімей 
військовослужбовців, які перебувають на території Автономної Республіки 
Крим та м.Севастополь, біженців з автономної Республіки Крим та 
м.Севастополь, затверджений Віце-прем’єр-міністром України – Міністром 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
Гройсманом В.Б. від 09.03.2014 р., з метою розміщення сімей 
військовослужбовців та біженців з території Автономної Республіки Крим та 
м.Севастополь, керуючись п. 1 ч. 4 ст. 42  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 
 1. Створити штаб з питань тимчасового розміщення сімей 
військовослужбовців та біженців з території Автономної Республіки Крим та 
м.Севастополь (надалі – Штаб). 
 2. Затвердити склад Штабу (додається). 
 3. Координацію діяльності Штабу покласти на відділ оборонної та 
мобілізаційної роботи (Панасенко В.Г.). 
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
В.о.міського голови,  
секретар ради                В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 
до розпорядження міського голови 
від 08.04.2014 № 118 

 
С К Л А Д  

штабу з питань тимчасового розміщення сімей військовослужбовців та біженців з 
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь 

 
Щадей 
Віктор Іванович 

в.о.міського голови, секретар ради,  
голова Штабу 
 

Фленько  
Володимир Юрійович 
 

заступник міського голови,  
заступник голови Штабу 

Панасенко  
Віктор Григорович 

начальник відділу оборонної та мобілізаційної 
роботи,  заступник голови Штабу 
 

Дмитрієв  
Сергій Вікторович  

головний спеціаліст по цивільному захисту 
населення та технічному захисту інформації відділу 
оборонної та мобілізаційної роботи,  секретар Штабу 

  
 Члени Штабу: 
Бабунич  
Оксана Юріївна 
 

начальник управління освіти 

Брецко  
Мирослава Юріївна 
 

начальник відділу охорони здоров’я  

Гах 
Леся Мирославівна  
 

начальник фінансового управління 

Костенчук 
Олександр Анатолійович  
 

в.о. директора департаменту міського господарства 

Кравчук  
Володимир Володимирович 

начальник відділу внутрішньої політики 
організаційної роботи та зв’язків з громадськістю 
 

Папай  
Марія Бейлівна 
 

начальник відділу обліку, розподілу та приватизації 
житла департаменту міського господарства 

Сушко 
Андріана Антонівна 
 

начальник управління праці та соціального захисту 
населення 

Травіна 
Ольга Валерівна 
 

начальник відділу інвестицій, інновацій, розвитку та  
туризму  

 
В.о.міського голови,  
секретар ради                В. Щадей 
 


