
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

20.08.2012                                       Ужгород                                          № 248            
 
 
 
Про підготовку до  
відзначення Дня міста 
 
 
 
  Відповідно до п.20 ст.42, п.8 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, з метою своєчасної та якісної підготовки до 
відзначення Дня міста Ужгорода 29-30 вересня 2012 року:  
  
         1. Утворити організаційний комітет з підготовки до відзначення Дня міста 
згідно з додатком.  
         2. Оргкомітету до 27 серпня 2012 року розробити  і затвердити робочий 
план та відповідні заходи. 
         3. Фінансовому управлінню (Король С.І.) профінансувати видатки в межах 
коштів, передбачених бюджетом. 
        4.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

        
 

 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов  
 
 



 
                                                                                               Додаток 
                                                                       до розпорядження міського голови 
                                                                       від 20.08.2012 № 248 
 

Організаційний комітет 
з підготовки до відзначення Дня міста 

 
Погорелов Віктор Володимирович     - міський голова, голова оргкомітету 
Щадей Віктор Іванович                        - секретар міської ради, заступник голови 
                                                                   оргкомітету 
Трикур Віктор Федорович     - перший заступник міського голови, 
                                                                  заступник голови оргкомітету 
Беляков Юрій Володимирович           -  заступник міського голови, заступник 
                                                                   голови оргкомітету 

Члени оргкомітету: 
Геворкян Даніелла Сергіївна             - заступник міського голови, керуючий 
                                                                справами виконкому 
Король Світлана Ігнатівна                 - заступник міського голови, начальник  
                                                                фінансового управління 
Семаль Віталій Юрійович                  - заступник міського голови 
Фленько Володимир Юрійович         - заступник міського голови    
Бобров Євгеній Володимирович        - начальник управління у справах  
                                                                 культури, спорту, сім’ї та молоді   
Буланов Ростислав Миколайович      - депутат міської ради                                                
Варга Василь Васильович     - начальник 1-го державного пожежно-  
                                                                 рятувального загону ТУ МНС  України 
                                                                 в Закарпатській області (за згодою) 
Вербич Володимир Васильович        - начальник господарсько-експлуатаційного 
                                                                 відділу 
Воловар Марія Василівна                  - начальник відділу кадрової роботи,  
                                                                 нагород та спецроботи  
Ганущина Світлана Іванівна              - директор Закарпатського обласного 
                                                                 палацу дитячої та юнацької  
                                                                 творчості «Падіюн» (за згодою) 
Гебеш Олександр Іванович                 - начальник Ужгородського МВ УМВС 
                                                                 України в Закарпатській області  
                                                                 (за згодою) 
Комарницький Мар’ян Несторович   - начальник управління освіти 
Ковач Іван Іванович                             - начальник відділу охорони здоров’я                      
Касперов Олексій Петрович                - директор департаменту  
           міського господарства 
Кравчук Володимир Володимирович - начальник відділу внутрішньої політики 
                                                                  та організаційної роботи  
Макара Олена Михайлівна                  - начальник загального відділу 
Пугачов Володимир Олександрович  - начальник відділу промисловості, 
                                                                  транспорту, зв’язку та з питань                               
                                                                   держтехнагляду 



Співак   Олексій Михайлович              - начальник ВДАІ Ужгородського  
                                                                   МВ УМВС України в Закарпатській 
                                                                   області (за згодою) 
Станкович Михайло Михайлович      - начальник управління економіки та 
                                                                  підприємництва 
Тарахонич Вікторія Юріївна              - начальник відділу міжнародного             
                                                                  співробітництва та європейської 
                                                                  інтеграції 
Травіна Ольга Валеріївна                    - начальник відділу інвестицій,  
                                                                  інновацій, розвитку та туризму 
Хаятова Алла Валеріївна                     - начальник відділу інформаційних  
                                                                  технологій та зв’язків з громадськістю  
Чучка Павло Павлович                       -  депутат міської ради                                            
Шеба  Олександр Васильович            - начальник управління архітектури і 
                                                                  містобудування 
Шуберт Сергій Тимофійович              - в.о. головного державного санітарного  

      лікаря (за згодою) 
Шушка Олександр Іванович               - заступник начальника відділу 
                                                                  муніципальної поліції 
Яцук Іван Васильович                         -  начальник відділу по роботі з депутатами 
                                                                  та постійними комісіями       
     
 
      
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                         Д. Геворкян 
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