
  
 
 
 
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.07.2014       Ужгород               № 264 
 
 
 
Про міську міжвідомчу 
координаційно-методичну раду 
з правової освіти населення 
 
 

У зв»язку із кадровими змінами та необхідністю внесення зміни до 
Положення про міську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової 
освіти населення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 
  
 

     1.Затвердити новий склад міської міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової освіти населення згідно з додатком. 
          2.Внести зміну до Положення про міську міжвідомчу координаційно-
методичну раду з правової освіти населення, затвердженого рішенням 
виконкому 19.09.2012 р. № 313, а саме п. 5.1. розділу 5 викласти у такій 
редакції:  

Раду очолює голова, який за посадою є одним із заступників міського 
голови або керуючим справами виконкому. 

     3.Додаток 2 до рішення виконкому 19.09.2012 р. № 313 визнати таким, 
що втратив чинність. 

    4.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому Волосянського О. П. 
 

 
 

В. о. міського голови,  
секретар ради                                                                                                В. Щадей    



                                                                                                 Додаток 
                                                                                       до рішення виконкому 
                                                                                       ___________№ ______ 

 
 
 

Склад 
міської міжвідомчої координаційно-методичної ради 

з правової освіти населення  
 

Волосянський                              - керуючий справами виконкому, 
Олександр Павлович                    голова ради 
                      
 
Жулінська                                    - начальник Ужгородського  
Олена Андріївна                           міськрайонного управління юстиції, 
                                                        заступник голови ради ( за згодою ) 
 
Бідзіля                                          - головний спеціаліст Ужгородського 
Яна Володимирівна                      міськрайонного управління юстиції, 
                                                        секретар ради (за згодою) 
 
 

Члени ради: 
 
 
Андрусяк                                      - головний редактор газети «Ужгород» 
Андрій Васильович                        
                                                          
 
Бабунич                                         - начальник управління освіти 
Оксана Юріївна                               
                                                         
 
Василиндра                                  - заступник начальника управління у справах 
Ольга Михайлівна                         культури, спорту, сім»ї та молоді, 
                                                        начальник відділу культури 
                                                          
 
Гомонай                                        - доцент кафедри конституційного права 
Василь Васильович                       та порівняльного правознавства юридичного 
                                                        факультету ДВНЗ «Ужгородський   
                                                        національний університет», 
                                                        депутат міської ради (за згодою)                           
                                                                                                      



Зан                                                 - бакалавр права, студентка 5 курсу  
Мирослава Іванівна                       юридичного факультету ДВНЗ  
                                                         «Ужгородський національний університет» 
                                                         (за згодою) 
                            
                                                          
Колотуха                                      - доцент кафедри міжнародного права  
Іван Олексійович                          факультету європейського права та  
                                                        правознавства ДВНЗ  
                                                        «Ужгородський національний університет» 
                                                         (за згодою) 
                                                      
Лемак                                            - суддя Ужгородського 
Олеся Володимирівна                   міськрайонного суду ( за згодою ) 
 
 
Ман                                               - голова Ужгородської міської 
Денис Миколайович                      громадської організації 
                                                         «Єдине студенство» (за згодою) 
                      
                                                                                                                                               
Менджул                                      - доцент кафедри міжнародного приватного 
Марія Василівна                            права, правосуддя та адвокатури  
                                                        факультету європейського права 
                                                        та правознавства ДВНЗ 
                                                        «Ужгородський національний університет» 
                                                        (за згодою) 
 
Орбан                                           - заступник начальника юридичного відділу 
Наталя Леонідівна                                                  
 
 
Попадинець                                  - директор Закарпатського обласного центру 
Василь Юрійович                           з надання безоплатної вторинної правової 
                                                         допомоги (за згодою) 
                                       
                    
Рошканюк                                     - доцент кафедри цивільного права  
Вадим Михайлович                       юридичного факультету ДВНЗ 
                                                        «Ужгородський національний університет» 
                                                        (за згодою) 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                            О. Волосянський 


