
                                                                                               

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.08.13       Ужгород               № 271 
 
 
 
 
Про склад комісій  
 
 
 
 У зв’язку із кадровими змінами, керуючись Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту, Постановою Кабінету Міністрів України №565 від 
20.05.2009 року виконком міської ради  ВИРІШИВ : 
 
 

1. Затвердити : 
- склад  комісії з питань пов’язаних із встановленням статусу учасника 

війни згідно з додатком 1; 
- склад комісії з питань визначення видів та обсягів робіт при 

проведенні ремонту житла ветеранам війни згідно з додатком 2.  
 
2.Вважати такими, що втратили чинність всі раніше прийняті рішення 
щодо створення названих комісій чи внесення змін до їх складу.   

 
 
 
 
 
 
 
Міський голова        В.Погорелов 
 

                                                                                         



    
Додаток 1  

                                                                                                                     до рішення виконкому 
                                                                                                                     від 07.08.13 № 271 
 

СКЛАД 
комісії з питань пов’язаних із встановленням статусу учасника війни 

 
Фленько  
Володимир Юрійович 
 

заступник міського голови, голова комісії. 
 

Сушко 
Андріана Антонівна 

начальник управління праці та соціального 
захисту населення, заступник голови комісії. 
 

Фревлик 
Любов Миколаївна           

начальник відділу контролю за призначенням 
та виплатою пенсій управління праці та 
соціального захисту населення, заступник 
голови комісії. 
 

Переста     
Валентина Федорівна                               

головний спеціаліст відділу контролю за 
призначенням та виплатою пенсій управління 
праці та соціального захисту населення, 
секретар комісії. 
 

 
Члени комісії: 

 
Довгей 
Галина Михайлівна        

заступник начальника управління Пенсійного 
фонду України у м. Ужгороді, начальник 
відділу пенсійного забезпечення. 
 

Кульнєв 
Володимир Миколайович 
 

голова Ужгородської міської організації 
ветеранів 

Мар’їна 
Тетяна Іванівна  
 

начальник архівного відділу. 

Прадід 
Вікторія Василівна         

головний економіст бюджетного відділу 
фінансового управління. 
 

Пфайфер  
Вікторія Валеріївна 

начальник відділу у справах інвалідів та 
ветеранів управління праці  
та соціального захисту населення. 
 

 
Заступник міського голови      Ю.Беляков 



 Додаток 2 
                                                                                                                     до рішення виконкому 
                                                                                                                     від  07.08.13 № 271 
 
 

СКЛАД 
комісії з питань визначення видів та обсягів робіт  
при проведенні ремонту житла ветеранам війни 

 
Фленько  
Володимир Юрійович 
 

заступник міського голови, голова комісії. 
 

Сушко 
Андріана Антонівна 

начальник управління праці та соціального 
захисту населення, заступник голови комісії. 
 

Костенчук  
Олександр Анатолійович           

начальник  відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж департаменту 
міського господарства, заступник голови 
комісії. 

Беспечна 
Світлана Давидівна                                 

начальник відділу персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг, гарантій та компенсацій 
управління праці та соціального захисту 
населення, секретар комісії. 
 

 
Члени комісії: 

 
Біксей  
Андрій Борисович         

заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення.  
 

Боднар  
Оксана Романівна  
  

головний спеціаліст економічно-договірного 
відділу департаменту міського господарства. 

Ільницька 
Леся Володимирівна        

головний спеціаліст відділу технічного нагляду 
за капітальним ремонтом житлового фонду 
департаменту міського господарства. 
 

Оксьон 
Юрій Юрійович 
 

директор КП ЖРЕР№8. 

 
 
 
Заступник міського голови      Ю.Беляков 
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