
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
05.12.2013                          Ужгород                                 № 460 
 
 
Про  новий склад штабу   
 
 
 Відповідно до ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні ", Кодексу цивільного захисту України, та у зв'язку із кадровими 
змінами у складі штабу з  ліквідації наслідків виникнення надзвичайних 
ситуацій на території міста, затвердженого розпорядженням міського 
голови від 08.06.11 р. № 208 "Про  штаб з ліквідації наслідків виникнення 
надзвичайних ситуацій на території міста": 
 
          1. Затвердити новий склад штабу з  ліквідації наслідків виникнення 
надзвичайних ситуацій на території міста згідно з додатком. 
          2. Визнати таким, що втратило чинність  розпорядження міського 
голови від 21.10.13 р. № 394. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                 В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Додаток 



                                                                   до розпорядження міського голови                   
       від 05.12.2013 №  460 

 ШТАБ 
з ліквідації наслідків виникнення надзвичайних ситуацій  

на території міста 
 
Семаль Віталій  
Юрійович 

- перший заступник міського голови,  
голова штабу 

Беляков Юрій 
Володимирович 

- заступник міського голови,  
заступник голови штабу 

Дмитрієв Сергій  
Вікторович 

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

 
Члени штабу: 

Брецко  
Мирослава Юріївна            

- начальник відділу охорони здоров'я 
 

Варга  
Василь Васильович 

- начальник ДРПЗ-1 ДСНС України у 
Закарпатській області ( за згодою) 

Костенчук Олександр  
Анатолійович 

- начальник відділу управління житлово-
комунального господарства ДМГ  

Морський  
Василь Іванович 

 

- головний інженер Ужгородського 
міжрайонного управління водного 
господарства ( за згодою ) 

Станкович Михайло 
Михайлович 

- начальник управління економіки та 
підприємництва 

Стегура  
Тарас Михайлович              

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

Слюсаренко 
Олександр Борисович 

- міський військовий комісар          
Ужгородського ОМВК (за згодою) 

Турлаков Євген  
Євгенійович 

- начальник Ужгородського міськрайвідділу 
управління ДСНС України у Закарпатській 
області ( за згодою) 

Тур Юрій Юрійович - головний інженер УжМРЕМ (за згодою) 
Харевич Петро 
Іванович 

- заступник міського голови, начальник  
фінансового управління 

Шуберт Сергій  
Тимофійович 

- начальник Ужгородського міськрайонного 
управління Головного управління 
Держсанепідемслужби у Закарпатській області 

Юрко Адам 
Адамович 

- начальник управління капітального 
будівництва 

 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                           Д.Геворкян 


