
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.01.2015       Ужгород               № 18 
 
Про комісію з розгляду питань 
надання грошової допомоги постраждалим  
особам чи особам, які переміщуються 
 
 
 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 
жовтня 2014 року № 535 “Про затвердження Порядку використання коштів, 
що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової 
грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України або району проведення 
антитерористичної операції» та з метою контролю за використанням коштів 
на зазначені напрями, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Утворити комісію з розгляду питань надання грошової допомоги 

постраждалим особам чи особам, які переміщуються згідно з додатком. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 
міського голови Фленько В.Ю. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                          В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконкому  
_16.01.15__№_18 

С К Л А Д 
комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим  

особам чи особам, які переміщуються  
 

Фленько                                              - заступник міського голови, 
Володимир Юрійович                          голова комісії 
Сушко                                                 - начальник управління праці та  
Андріана Антонівна                             соціального захисту населення,  
                                                                заступник голови комісії   
Остап’юк                                             - головний спеціаліст відділу у справах  
Любов Андріївна                                   інвалідів та ветеранів управління праці  
                                                                та соціального захисту населення,  
                                                                секретар комісії 

Члени комісії: 
Буглин                                                 - заступник начальника сектору  
Іван Васильович                                   дільничних інспекторів міліції   
                                                                Ужгородського МВ УМВС України   
                                                                в Закарпатській області  
Гапак                                                   - провідний спеціаліст Ужгородського  
Ірина Олегівна                                      МС ГУДМС України в Закарпатській  
                                                                області 
Гудманян                                             - голова Закарпатської обласної  
Грант Амазович                                    організації Всеукраїнської організації  
                                                                інвалідів війни, Збройних Сил України  
                                                                та учасників бойових дій (за згодою) 
Дарвай                                                 - начальник відділу соціальних допомог  
Алла Володимирівна                            управління праці та соціального  
                                                                захисту населення  
Кирлик                                                 - головний спеціаліст відділу 
Іванна Карлівна                                     охорони здоров’я 
Ковач                                                   - начальник відділу виконання бюджету,    
Марія Федорівна                                   бухгалтерського обліку та контрою за  
                                                                використанням коштів управління праці  
                                                                та соціального захисту населення 
Марко                                                   - голова Ужгородського міського  
Василина Михайлівна                          товариства інвалідів праці та дитинства  
                                                                “Оптиміст” (за згодою) 
Понзель                                               - голова товариства учасників  
Василь Йосипович                                афганської війни (за згодою) 
Шалаєва                                              - головний економіст бюджетного відділу 
Катерина Миронівна                            фінансового управління 
Яворський                                           - начальник відділу у справах інвалідів 
Костянтин Васильович                         та ветеранів управління праці та  
                                                                 соціального захисту населення  
 
Керуючий справами виконкому                                                   Д.Геворкян   
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