
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

15.10.2012                                         Ужгород                                               № 309 
 

Про комісію з вивчення питання 
оптимізації мережі, ліжкового фонду 
і штатів міських лікувально -  
профілактичних закладів 
  
 На виконання доручення міського голови про організацію  перевірки щодо 
проведення оптимізації в міських лікувально-профілактичних закладах, 
розпорядження міського голови від 25.10.11 №397 “Про оптимізацію закладів 
охорони здоров'я”, з метою вивчення питання проведення оптимізації мережі, 
ліжкового фонду і штатної чисельності працівників в міських лікувально - 
профілактичних закладах: 

 
 1. Створити комісію з вивчення питання оптимізації мережі, ліжкового 
фонду і штатів в міських лікувально-профілактичних закладах у складі згідно з 
додатком. 

 2. Комісії вивчити питання оптимізації мережі, ліжкового фонду і штатної 
чисельності працівників в міських лікувально-профілактичних закладах. 

 3. Пропозиції щодо проведення оптимізації мережі, ліжкового фонду і 
штатів в міських лікувально-профілактичних закладах надати міському голові до 
30.11.2012 року. 
 
 4. Висновки комісії заслухати на засіданні виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради. 
 
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленько В.Ю. 

Міський голова         В. Погорелов 

 

  

 



Додаток  
   до розпорядження міського голови 

       від 15.10.2012 року № 309 
 

СКЛАД  
комісії з вивчення питання оптимізації мережі, ліжкового фонду і штатів 

міських лікувально-профілактичних закладів  
  
Фленько Володимир Юрійович  - заступник міського голови, голова комісії 
 
Король Світлана Ігнатівна  - заступник міського голови, начальник    

фінансового управління, співголова комісії  
 
Ковач Іван Іванович   - начальник відділу охорони здоров’я,   

    заступник голови комісії 
 
Столярова Ірина Михайлівна   - головний спеціаліст відділу охорони 

 здоров’я, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 
Воловар Марія Василівна - начальник відділу кадрової роботи, нагород та 

спецроботи 
 
Костик Мар'яна Йосипівна  - заступник головного бухгалтера фінансового 

управління 
Куліс Марія Емеріхівна  - головний економіст з праці та фінансової роботи 

міського перинатального центру 
 
Немеш Марія Василівна  - головний спеціаліст відділу охорони здоров'я 
 
Пацкань Богдан  Михайлович  - голова комісії з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Ужгородської 
міської ради, завідуючий кафедрою хірургічних 
дисциплін ФПО УжНУ (за згодою) 

 
Радь Юліанна Олександрівна  - заступник начальника юридичного відділу 
 
Сидоренко Інга Степанівна  - головний спеціаліст з фінансової роботи  
         центральної міської клінічної лікарні 
 
Чурей Василь Іванович   -начальник Ужгородської об'єднаної державної  
      фінансової інспекції (за згодою). 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому      Д. Геворкян  


