
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
22.01.2015                                Ужгород                                  № 26 
 

 

 
Про робочу групу 
  
 Відповідно до додатка 10 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2015 рік», у зв’язку з передачею державного закладу «Відділкова 
клінічна лікарня станції Ужгород державного територіально-галузевого 
об’єднання «Львівська залізниця» (далі відділкова клінічна лікарня 
ст.Ужгород) з 2015 року на фінансування з місцевих бюджетів:  

 1. Утворити робочу групу згідно з додатком.  
 2. Головному лікарю державного закладу «Відділкова клінічна лікарня 
станції Ужгород державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська 
залізниця» (Канчій В.М.), створити відповідні умови для роботи робочої групи 
та надати всі необхідні матеріали. 

3. Робочій групі вивчити питання здійснення організаційно – 
розпорядчих заходів щодо утримання відділкової клінічної лікарні 
ст.Ужгород. 
 4. За результатами роботи до 13 лютого 2015 року  підготувати та подати   
інформацію.   

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 

 
 
Міський голова                В. Погорелов 
 

 

 

 

            
 
 
 

 



Додаток 
        до розпорядження міського голови 
       22.01.2015   № 26 
 

СКЛАД 
робочої групи 

  
Фленько Володимир Юрійович - заступник міського голови, голова 

 робочої групи 
Афтанас Ярослав Дмитрович  - голова Ужгородської територіальної 

профспілкової організації Державного 
територіально-галузевого об'єднання 
«Львівська залізниця», заступник голови 
робочої групи (за згодою) 

Путінцева Леся Володимирівна  - юрисконсульт центральної міської 
клінічної лікарні, секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

Гах Леся Мирославівна   - начальник фінансового управління 

Гнетило Софія Степанівна   - голова лікарсько-експертної комісії  
відділкової  клінічної лікарні ст.Ужгород 
(за згодою)  

Канчій Володимир                      - головний лікар відділкової клінічної  
Михайлович   лікарні ст.Ужгород (за згодою) 
Кирлик Іванна Карлівна        - головний спеціаліст відділу охорони  

здоров’я 
Курах Іван Ілліч  -головний лікар центральної міської   
                                                              клінічної лікарні   
Маланич Марія Іванівна        - голова профспілкової організації    
                                                            відділкової клінічної лікарні ст.Ужгород  

(за  згодою) 
Машіка Еріка Йосипівна        -заступник начальника бюджетного відділу   

 фінансового управління   
Онопко Олег Юрійович  -головний лікар міського пологового  

будинку 
Решетар Василь Васильович  - радник міського голови 
Столярова Ірина Михайлівна   - в.о.начальника відділу охорони здоров’я 
Смага Ольга Євгенівна  - головний бухгалтер  відділкової клінічної  

лікарні ст.Ужгород (за згодою)   
Сидоренко Інга Степанівна  -головний спеціаліст з фінансової роботи 
       центральної міської клінічної лікарні 
  
 
Керуючий справами виконкому      Д. Геворкян  


