
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
09.02.2015                               Ужгород                                             № 58 
 
 
 
Про міський штаб  для координації  
заходів із безпеки громадян та захисту  
об’єктів інфраструктури у м.Ужгород 
 
 
 
           Відповідно до статей 38, 42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Кодексу цивілього захисту України, розпорядження 
голови Закарпатської обласної державної адміністрації  26.01.2015 року       № 
22, у зв’язку із проведенням антитерористичної операції на сході України     (у 
Луганській та Донецькій областях), з метою коородинації роботи із безпеки 
громадян та захисту критичних об’єктів інфраструктури, життєзабезпечення від 
можливих надзвичайних ситуацій та терористичних загроз: 
 1.Утворити міський штаб для координації заходів із безпеки громадян та 
захисту об’єктів інфраструктури у м.Ужгород (далі міський штаб) у складі 
згідно з додатком. 
 2. Керівник міського штабу має право: 
          2.1. Отримувати у встановленому законодавством порядку від 
підприємств, установ, організацій, незалежно від їх форми власності та 
відомчого підпорядкування, правоохоронних органів повну і вичерпну 
інформацію та матеріали, що стосуються діяльності міського штабу. 
 2.2. Залучати до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, 
вибухів та інших небезпечних подій, пов’язаних із протиправною та 
терористичною діяльністю, усі наявні сили і засоби підприємств, установ, 
організацій, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування, 
правоохоронних органів та служб цивільного захисту міста. 
 2.3. Включати до складу міського штабу згідно з відповідним 
протокольним рішенням необхідних керівників (представників) організацій 
залежно від потреби та оперативної обстановки. 
 3. Визначити, що основними завданнями міського штабу є: 



 3.1. Прийняття оперативних рішень з питань безпеки громадян і захисту 
об’єктів інфраструктури від можливих надзвичайних ситуацій та 
терористичних загроз. 
 3.2. Здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень та 
формування узагальненої інформації з питань виконання заходів щодо 
запобігання, оперативного реагування та ліквідації наслідків можливих 
надзвичайних ситуацій на території міста та об’єктах інфраструктури, 
пов’язаних із терористичними проявами. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Додаток 
                                                                             до розпорядження міського голови 
                                                                             09.02.2015  № 58 
 
 

Склад 
міського штабу  для координації заходів із безпеки громадян та захисту 

об"єктів інфракструктури у м.Ужгород 
 

 Керівник міського штабу 
Погорелов Віктор 
Володимирович 

- міський голова, міського штабу 

Перший заступник керівника міського штабу 
Волошин Іван Іванович - перший заступник міського голови 

Заступники керівника міського штабу: 
Ільницький Віталій 
Богданович 

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

Калитич Євген Михайлович - начальник Ужгородського МВ УМВС України 
у Закарпатській області (за згодою) 

Слюсаренко Олександр 
Борисович 

- комісар Ужгородського об’єднаного міського 
віськового  комісаріату  (за згодою) 

Чекрій Борис Вікторович - помічник начальника управління СБУ України 
у Закарпатській області (за згодою) 

                                           Члени штабу: 
Александров Денис Олегович - начальник юридичного відділу 
Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту, державних 

закупівель та зв"язку 
Довганич Василь Васильович - заступник начальника Ужгородського МВ 

УМВС України у Закарпатській області (за 
згодою) 

Добринін Юрій Юрійович - начальник станції "Ужгород" (за згодою) 
Івегеш Василь Васильович - начальник Ужгородського міжрайонного 

управління водного господарства (за згодою) 
Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- в.о директора департаменту міського 
господарства 

Панасенко Віктор Григорович - начальник відділу оборонної та мобілізаційної 
роботи 

Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони здоров’я 
Тур Юрій Юрійович - головний інженер УжМРЕМ (за згодою) 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                     Д.Геворкян 


