
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
20.01.2015                                Ужгород                                  № 18 
 
 
Про створення міського штабу 
 
 Відповідно до статей 38, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні". з метою запобігання та оперативного реагування на можливі 
надзвичайні ситуації, пов"язані з несприятливими погодними умовами 
зимового та весняного періоду  2015 року: 
 1. Утворити міський штаб з питань запобігання та оперативного 
реагування на надзвичайні ситуації природного характеру  у складі згідно з 
додатком. 
 2. Основні завдання штабу: 
 2.1. Прийняття оперативних рішень з питань забезпечення нормальних 
умов життєдіяльності міста. 
 2.2. Здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень та вжиття 
необхідних заходів щодо запобігання, оперативного реагування та ліквідації 
надзвичайних ситуацій, пов"язаних з несприятливими погодними умовами. 
 3. Керівник міського штабу має право: 
 3.1. Отримувати у встановленому законодавством порядку від 
підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та відомчого 
підпорядкування, повну і вичерпну інформацію та матеріали, що стосуються 
діяльності штабу. 
 3.2. Приймати рішення, давати доручення з питань, які вирішуються 
штабом. 
 3.3. Залучати до попередження та ліквідації наслідків погодних умов усі 
наявні сили і засоби. 
 3.4. Залучати до роботи штабу, згідно з відповідним протокольним 
рішенням, необхідних керівників (представників) організацій. 
 3.5. Проводити засідання штабу із оформленням протокольних рішень. 
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Волошина І.І. 
 
Міський голова                                                                            В.Погорелов  



                                                                             Додаток 
                                                                             до розпорядження міського голови 
                                                                              20.01.2015   №  18 
 

СКЛАД 
міського штабу з питань запобігання та оперативного реагування на 

надзвичайні ситуації природного характеру  
   
  
Костенчук Олександр Анатолійович - в.о директора департаменту міського 

господарства,  керівник міського 
штабу 

Варга Роберт Емеріхович - заступник начальника міськрайнного 
управління ДСНС України у 
Закарпатській області, заступник 
керівника міського штабу (за згодою) 

Чауш Василь Венедиктович -головний спеціаліст відділу 
благоустрою управління житлово-
комунального господарста департа-
менту міського господарства, секретар 
міського штабу 

 
Члени міського штабу: 

 
Дмитрієв Сергій Вікторович 
 
 

- головний спеціаліст з питань 
цивільного захисту населення та 
технічного захисту інформації відділу 
оборонної та мобілізаційної роботи 

Турянчик Олександра Олександрівна - начальник відділу благоустрою 
управління житлово-комунального 
господарста департаменту міського 
господарства 

Керецман Євген Юлійович 
 

- начальник КТЦ № 161 м. Ужгород 
Закарпатської філії ПАТ "Укртелеком" 
(за згодою) 

Пуглик Олександр Ігорович - головний спеціаліст відділу  
внутрішньої політики, організаційної 
роботи та зв"язків з громадськістю 

Стецьків Зиновія Львівна                       -начальник управління експлуатації 
систем газопостачання головного 
управління ПАТ "Закарпатгаз" (за 
згодою) 
 
 
                      



                        Продовження додатка 
 
 

Співак Олексій Михайлович - начальник відділення ДАІ 
м.Ужгорода (за згодою) 

Столярова Ірина Михалівна                 
 

- в.о. начальника відділу охорони 
здоров'я 

Тур Юрій Юрійович - головний інженер УжМРЕМ 
(за згодою) 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                        Д. Геворкян 
 
 


