
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.07.2014       Ужгород               № 278 
 

Про склад міського дорадчого органу 
з питань соціальної підтримки сімей,  
дітей та молоді, які перебувають 
 у складних життєвих обставинах 
 
 

Відповідно до Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про попередження 
насильства в сім’ї» та «Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із 
сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах», затвердженим 
Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту 
і зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного 
департаменту України з питань виконання покарань 
№1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006р. та у зв’язку із необхідністю 
внесення змін та доповнень до складу міського дорадчого органу з питань 
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити новий склад міського дорадчого органу з питань 
соціальної  підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах (додається). 
 2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення 
виконкому міської ради від 18.05.2011р. №185. 
  
 
В.о. міського голови,  
секретар міської ради        В. Щадей 
 



Додаток  
до рішення виконкому 

від 23.07.14р. № 278 
 

СКЛАД 
міського дорадчого органу з питань соціальної  підтримки сімей, дітей та 

молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
 

Фленько Володимир 
Юрійович 

- - заступник міського голови, голова дорадчого органу 
 

Василиндра Ольга 
Михайлівна 

- виконуючий обов’язки начальника управління у 
справах культури, спорту, сім’ї та молоді, заступник 
голови дорадчого органу 

Фленько Іван  
Іванович 
 

- директор Ужгородського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, заступник голови 
дорадчого органу 

Мельник Андрій 
Володимирович 

- провідний спеціаліст, юрисконсульт Ужгородського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, секретар дорадчого органу 

Члени дорадчого органу: 

Арокгаті Марія 
Юріївна  

- начальник служби у справах дітей 

Бобурка Микола 
Миколайович 

- в.о. начальника сектору кримінальної міліції у 
справах дітей Ужгородського МВ УМВС України в 
Закарпатській області (за згодою) 

Воловар Роман  
Іванович 

- начальник відділу у справах сім’ї та молоді 
управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді

Дикун Мілана 
Юріївна 

- заступник начальника відділу соціальних допомог 
управління праці та соціального захисту населення  

Кирик Валентина 
Мефодіївна 

- головний спеціаліст відділу шкіл і дошкільних 
закладів управління освіти 

Мураль Віталій  
Володимирович 

- заступник начальника Ужгородського міжрайонного 
відділу кримінально-виконавчої інспекції відділу 
державної пенітенціарної служби України в 
Закарпатській області (за згодою) 

Савченко Сергій 
Володимирович 

- заступник начальника служби дільничних 
інспекторів міліції Ужгородського МВ УМВС 
України в Закарпатській області (за згодою) 

Столярова Ірина  
Михайлівна 

- в.о. начальника відділу охорони здоров’я  
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому     О. Волосянський 


