
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.02.2015       Ужгород               № 73 
 
 
 Про комісію з питань техногенно-екологічної 
 безпеки та надзвичайних ситуацій 
 
 Відповідно п.п. 3 п.3 ст. 6 Кодексу цивільного захисту України, 
Постанови Кабінету Міністрів від 12 жовтня 2010 року № 927 " Про 
затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій" та у зв’язку з 
кадровими змінами 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 
21.11.2012 року № 415. 
 
Міський голова                                                                               В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         



 Додаток 
                                                                                                  до рішення виконкому 
   18.02.15  № 73 

 
СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

Голова комісії ТЕБ та НС  
Фленько Володимир 
Юрійович 

- заступник міського голови  

Перший заступник голови комісії ТЕБ таНС 
Шафарь Ярослав 
Васильович 

- заступник міського голови 

Заступник голови комісії ТЕБ таНС 
Ільницький Віталій 
Богданович 

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

Дмитрієв Сергій Вікторович - головний спеціаліст відділу оборонної та 
мобілізаційної роботи 
Члени комісії 

Бахарєв Юрій Юрійович - заступник начальника відділу раціонального 
природокористування департаменту єкології та 
природних ресурсів Закарпатської ОДА (за 
згодою) 

Бобік Петро Іванович - начальник відділу транспорту, державних 
закупівель та зв"язку 

Ватаг Степан Васильович - провідний інженер служби охорони праці 
ПАТ "Закарпатгаз" (за згодою) 

Герзанич Володимир 
Михайлович 

- начальник Уж.МРЕМ (за згодою) 

Граб Галина Ярославівна - заступник начальника фінуправління, 
начальник відділу 

Григор'єв 
 В'ячеслав Миколайович 

- заступник начальника 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) 

Керецман Євген Юлійович - начальник КТЦ № 161 м. Ужгород 
Закарпатської філії ПАТ "Укртелеком"           
(за згодою) 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- в.о директора департамента міського 
господарства 

  



Панасенко 
 Віктор Григорович 

- начальник відділу оборонної та 
мобілізаційної роботи 

Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони здоров’я 
Филеп Марія Михайлівна 
 

- завідуючий відділенням санітарно-
гігієнічного обстеження Ужгородського 
міськрайонного Управління Головного 
управління Держсаніпідслужби у 
Закарпатській області  (за згодою) 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Д Геворкян 


