
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
30.05.2013                       Ужгород                                  № 211 
 
 
Про утворення оперативного штабу  
з питань забезпечення підготовки та  
сталого проходження опалювального 
сезону 2013-2014 років 
 
 
         Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 
22.05.2013 р. № 171, з метою організації оперативного контролю за 
своєчасною підготовкою господарського комплексу, підприємств та установ 
бюджетної сфери міста до роботи в осінньо-зимових умовах: 
 

1. Утворити оперативний штаб з питань забезпечення та сталого 
проходження опалювального сезону 2013-2014 років у складі згідно з 
додатком. 

Засідання оперативного штабу проводити не рідше, ніж один раз у два 
місяці під час підготовки до опалювального сезону та, за необхідності, під 
час проходження опалювального сезону. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Семаля В.Ю.  
 
 
 
 Міський голова                                                                                В.Погорелов    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Додаток   
                                                                                                      до розпорядження 
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                                                                                                  ід 30.05.2013 № 
211 

СКЛАД 
оперативного штабу з питань забезпечення та сталого 
проходження опалювального сезону 2013-2014 років 

 
                             Начальник оперативного штабу 
 
СЕМАЛЬ                              перший заступник міського голови 
Віталій Юрійович 
 
                             Заступник начальника оперативного штабу 
ЗЕЛІНСЬКИЙ                      заступник директора департаменту міського 
Іван Іванович                        господарства, начальник управління житлово –  
                                                комунального господарства 
 

Члени оперативного штабу 
 
БАБУНИЧ Оксана Юріївна начальник управління освіти 
БРЕЦКО Мирослава Юріївна    начальник відділу охорони  здоров’я  
ВАСИЛИНДРА Ольга Михайлівна заступник начальника управління у 

справах культури, спорту, сім'ї та 
молоді 

ГЕРЗАНИЧ Володимир Михайлович начальник Ужгородського МРЕМ 
ПАТ«Закарпаттяобленерго» (за 
згодою) 

ДОВБАК  Іван Михайлович директор КП «КШЕП» 
ЗОЗУЛИНЕЦЬ Михайло Васильович директор КП «Уж-енергія» 
КОВАЛЬСЬКИЙ  Анатолій 
Володимирович                     

директор КП «ЖРЕР№5» 
 

ЛЕВКО  Валерій Юрійович      директор ТОВ «Наш Добробут» 
МАНДИЧ Юрій Юрійович директор КП «ЖРЕР№4» 
МОЛОДЦОВА Валентина Андріївна директор ТОВ «Підзамок» 
ОКСЬОН Юрій Юрійович директор КП «ЖРЕР№8» 
ОМЕЛЬЯНЕНКО Юрій Віталійович директор КП «Водоканал 

м.Ужгорода» 
ПЕТРІШКА Надія Григорівна директор КП «ЖРЕР№1» 
СТЕГУРА Тарас Михайлович                начальник управління з експлуатації 

систем газопостачання Головного 
управління ПАТ «Закарпатгаз» (за 
згодою) 

ТЕРЕНЯК Богдан Іванович директор ТОВ «Житло-сервіс» 
ЮСИПОВИЧ Іван Степанович   в.о. начальника управління 

капітального будівництва 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                     Д.Геворкян 


