
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.02.2015       Ужгород               № 71 
 
 
Про склад комісій  
 
 У зв’язку із кадровими змінами, керуючись статтею 34 та частиною 6 
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 
міської ради  ВИРІШИВ : 
 
 
     1. Затвердити : 

- склад координаційної комісії з питань соціального захисту населення 
згідно з додатком 1.  

- склад робочої комісії з питань координаційної діяльності з надання 
населенню соціальних допомог та житлових субсидій згідно з 
додатком 2.  

 
     2.Визнати такими, що втратили чинність усі раніше прийняті рішення 
щодо створення вищевказаних комісій чи внесення змін до їх складу.   
 
 
 
 
Міський голова        В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконкому 
18.02.15__№_71_ 

 
СКЛАД 

координаційної комісії з питань соціального захисту населення 
 
Фленько  
Володимир Юрійович 
 

заступник міського голови, голова комісії 
 

Сушко 
Андріана Антонівна 

начальник управління праці та соціального 
захисту населення, заступник голови комісії 
 

Остап’юк  
Любов Андріївна                    

головний спеціаліст відділу у справах інвалідів 
та ветеранів управління праці та соціального 
захисту населення, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Гах 
Леся Мирославівна         

начальник фінансового управління 
 

Кульнєв 
Володимир Миколайович  
  

голова Ужгородської міської організації 
ветеранів (за згодою) 

Марко 
Василина Михайлівна        

голова Ужгородського міського товариства 
інвалідів праці та дитинства «Оптиміст» (за 
згодою) 
 

Подоляк 
Іванна Зіновіївна  
 

головний спеціаліст-юрисконсульт управління 
праці та соціального захисту населення 

Фленько  
Іван Іванович 

директор Ужгородського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

Юсковець 
Галина Володимирівна 

директор територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)  
 

Яворський  
Костянтин Васильович 

начальник відділу у справах інвалідів та 
ветеранів управління праці та соціального 
захисту населення 
 

 
Керуючий справами виконкому     Д.Геворкян 
 
 



Додаток 2 
до рішення виконкому 
18.02.15__№_71_ 
 

 
СКЛАД 

робочої комісії з питань координаційної діяльності з надання населенню 
соціальних допомог та житлових субсидій  

 
Фленько  
Володимир Юрійович 
 

заступник міського голови, голова комісії 
 

Сушко 
Андріана Антонівна 

начальник управління праці та соціального 
захисту населення, заступник голови комісії 
 

Попович  
Тетяна Іванівна                       

головний спеціаліст відділу соціальних 
допомог управління праці та соціального 
захисту населення, секретар комісії 
 

 
Члени комісії: 

 
Адамова 
Неля Олексіївна 
 

державний соціальний інспектор  управління 
праці та соціального захисту населення 

Гецко 
Діана Наумівна 
 

економіст КП ЖРЕР №1 (за згодою) 
 

Дарвай  
Алла Володимирівна          

начальник відділу соціальних допомог 
управління праці та соціального захисту 
населення 
 

Куберка  
Марина Юріївна 
  

головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 
департаменту міського господарства. 
 

Пайда 
Наталія Михайлівна 

майстер відділу обліку та розрахунків з 
фізичними особами ПАТ «Закарпатгаз» (за 
згодою) 
 

Третякова  
Наталія Миронівна        

начальник управління збуту КП «Водоканал 
м.Ужгорода» (за згодою) 
 

 
Керуючий справами виконкому     Д.Геворкян 
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