
 

 

Інформація про визначених посадових осіб, 

відповідальних за оперативне реагування та опрацювання звернень та повідомлень 

про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми,  домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 

насильства стосовно дітей, або загрозу вчинення такого насильства 

 
 

 

Назва державної 

адміністрації 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

відповідальної 

посадової особи 

Посада визначеної 

відповідальної 

посадової особи 

Документ (номер, 

дата), яким 

визначено 

відповідальну 

посадову особу 

Номери 

контактних 

телефонів: 

- стаціонарний 

- мобільний 

(обов’язково) 

Електрона адреса 

відповідальної посадової особи 

Ужгородська 

районна 

державна 

адміністрація 

Манайло-

Приходько 

Рената Юріївна 

Заступник голови 

райдержадміністрації 

Розпорядження 

голови 

райдержадміністрації 

від 18.09.2020 №289 

612917  

0507576081 

uzh-rda@carpathia.gov.ua 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

Ужгородської 

районної 

державної 

адміністрації 

Нагорняк Ірина 

Іванівна 

Головний спеціаліст 

у справах сім’ї та 

дітей відділу 

персоніфікованого 

обліку осіб, які 

мають право на 

пільги  

Наказ начальника 

управління 

соціального захисту 

населення від 

03.02.2020 №3 

26942  

0661199910 

iranahornyak@i.ua 

Ужгородський 

районний центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Кротенюк 

Любомир 

Ярославович 

Заступник 

директора-начальник 

відділу соціальної 

роботи 

Ужгородського 

РЦСССДМ 

Наказ директора 

Ужгородського 

РЦСССДМ 

09.01.2019 №03/01-

05 

0312616204 

0996011033 

urcsssdm@ukr.net 
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Служба у справах 

дітей 

Ужгородської 

районної 

державної 

адміністрації 

Коста Ірма 

Йосипівна 

Начальник служби у 

справах дітей 

Згідно посадової 

інструкції 

615539  

0509668508 

ssd.uzh.rda@ukr.net 

Відділ освіти 

Ужгородської 

районної 

державної 

адміністрації 

Терещук Марина 

Тиберіївна 

Методист 

Ужгородського 

районного 

методичного 

кабінету 

Ужгородської РДА 

Згідно посадової 

інструкції 

0508789343 namaritereschuk@meta.ua 

Ужгородське 

районне 

відділення поліції 

Ужгородського 

відділу поліції 

Головного 

управління  

Національної 

поліції в 

Закарпатській 

області 

Кичак Христина 

Михайлівна 

Дільничний офіцер 

поліції 

Ужгородського РВП 

Згідно посадової 

інструкції 

0500232640 krissstina.krajnykovych@gmail.com 

Ужгородська 

районна лікарня 

Сідей Мирослава 

Михайлівна 

Заступник головного 

лікаря з дитинства та 

допологової 

допомоги 

Ужгородського 

районного центру 

медико-санітарної 

допомоги 

Згідно посадової 

інструкції 

0999224029 cpmsduzh@gmail.com 

Ужгородський 

міськ-районний 

відділ філії ДУ 

Бігарь Олена 

Олександрівна 

Старший інспектор Згідно посадової 

інструкції 

0662610094 zk1_probation@pr.kvs.gov.ua 
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«Центр пробації» 

в Закарпатській 

області 

Ужгородський 

місцевий центр 

надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги 

Щербей Юрій 

Васильович 

Заступник 

начальника відділу 

правопросвітництва 

та надання правової 

допомоги  

Згідно посадової 

інструкції 

0954891436 - 

 

 

 

 


