
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
23.09.2015                                Ужгород                                        № 376 
 
 
Про робочу групу з питань 
координації роботи щодо 
надання населенню житлових  
субсидій 
 
 

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” , Постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 
106 «Про удосконалення надання житлових субсидій», від 26 червня 2015 року 
№ 475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових 
субсидій»: 

  
 1. Утворити робочу групу з питань координації діяльності з надання 
населенню житлових субсидій в умовах підвищення цін і тарифів на 
комунальні послуги у складі згідно з додатком. 
          2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови відповідно до функціональних повноважень.  
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                              В. Погорелов            

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            Додаток 
                                                                  до розпорядження міського голови         
                                                                    23.09.2015  № 376 
  
                                              СКЛАД 

робочої групи з питань координації діяльності з надання населенню житлових 
субсидій  в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги 
 

Погорелов                            - міський голова, голова робочої  групи 
Віктор Володимирович  
 
Сушко                                  - начальник управління праці та соціального захисту 
Андріана Антонівна              населення, заступник голови робочої групи 
 
Дарвай                                   - начальник відділу соціальних допомог управління 
Алла Володимирівна             праці та соціального захисту населення, 
                                                 секретар робочої групи 
  
                                             Члени робочої групи: 
 
Арокгаті                               - начальник служби у справах дітей 
Марина Юріївна                      
 
Бабунич         - начальник управління освіти 
Оксана  Юріївна  
                                                   
Бобров Євгеній                   -  начальник управління у справах культури, спорту,         
Володимирович                     сім’ї та молоді 
 
Костенчук                            - директор департаменту міського господарства 
Олександр Анатолійович            
 
Марко Василина                 - голова товариства інвалідів праці та   
Михайлівна                            дитинства «Оптиміст» (за згодою) 
 
Олексіюк  Сергій               - директор Ужгородського міського центру 
Максимович                          зайнятості 
 
Решетар                               - начальник відділу охорони здоров’я  
Василь Васильович                
 
Сухар Ганна                        - начальник Пенсійного фонду в м.Ужгороді 
Михайлівна                          (за згодою) 
 
 



Фленько                               - директор Ужгородського міського центру  
Іван Іванович                         соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 
Юсковець                          - директор Ужгородського міського територіального 
Галина Володимирівна      центру соціального обслуговування / надання 
                                              соціальних послуг/ 
 
 
 
Заступник міського голови                                                               Я. Шафарь 
 
  


