
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
21.11.12      Ужгород                  № 415 

 
 
Про комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій 
 
 
 Відповідно до ст.28 Закону України "Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру" та Постанови КМУ від 12.10.2010 року № 927 виконком міської 
ради ВИРІШИВ: 

1.Затвердити склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій згідно з додатком. 

2.Визнати таким, що втратив чинність додаток до рішення 
виконкому від 24.11.10 року № 394. 
 
 
 
Міський голова      В. Погорелов 



                                                                                                                       Додаток 
                                                                                          до рішення виконкому 
 від 21.11.12 № 415 

СКЛАД 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 
 
Семаль  
Віталій Юрійович 

- заступник міського голови, 
голова комісії 

Беляков 
Юрій Володимирович 

- заступник міського голови, 
перший заступник голови комісії 

Варга 
Василь Васильович 

- начальник ДРПЗ-1 МНС в Закарпатській 
області, заступник голови комісії (за 
згодою) 

Дмитрієв  
Сергій Вікторович 

- головний спеціаліст по цивільному захисту 
населення та технічному захисту інформації 
відділу оборонної та мобілізаційної роботи, 
секретар комісії 
 

Члени комісії 
 

Бахарев 
Юрій Юрійович 

- головний спеціаліст відділу управління 
охорони навколишнього природного 
середовища в Закарпатській області  
 (за згодою) 

Григор'єв  
В'ячеслав Михайлович 

- заступник начальника МВ УМВС України 
в Закарпатській області (за згодою) 

Глушко 
Євген Євгенович 

- начальник центру телекомунікаційних 
послуг Закарпатської філії ПАТ 
"Укртелеком" (за згодою) 

Добринін 
Юрій Юрійович 

- начальник станції "Ужгород" (за згодою) 

Зелінський  
Іван Іванович 

-заступник директора департаменту 
міського господарства, начальник житлово-
комунального господарства 

Івегеш  
Василь Васильович 

- начальник Ужгородського міжрайонного 
водного господарства (за згодою) 

Король 
Світлана Ігнатівна 

- заступник міського голови, 
начальник фінансового управління 

Мягкій Ігор Федорович - начальник служби охорони праці ПАТ 
"Закарпатгаз" (за згодою) 

Орел Володимир Васильович - заступник головного державного 
санітарного лікаря м. Ужгород 

Пугачов Володимир 
Олександрович 

- начальник відділу державних закупівель, 
промисловості та зв'язку 

 
Панасенко Віктор Григорович 

 
- начальник відділу оборонної та 



мобілізаційної роботи 
Столярова Ірина Михайлівна - головний спеціаліст відділу охорони 

здоров'я 
 
Турлаков Євген Євгенович 

 
- начальник Ужгородського РВ управління 
Держтехногенбезпеки в Закарпатській 
області (за згодою) 

_____ - представник відділу капітального 
будівництва 

Тур Юрій Юрійович - головний інженер Ужгородського МРЕМ 
(за згодою) 

 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                 Д. Геворкян 
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