
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія 8-го скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення Мукачівської міської ради №21 від 26.11.2020р. 

«Про утворення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, визначення 

його чисельності та затвердження персонального складу» 

 

 

 Відповідно до п.3 ч.1 ст.26, ч.1.ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань бюджету та регламенту (протокол ___ від ________ р.), Мукачівська 

міська рада ВИРІШИЛА: 

  

 1. Визначити чисельність виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради - 33 особи. 

 2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради в наступній редакції: 

1) Балога Андрій Вікторович – Мукачівський міський голова Мукачівського 

району Закарпатської області; 

2) Барчій Едуард Васильович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Мукачівської міської ради; 

3) Біров Людвик Бенямінович – староста Дерценського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної громади; 

4) Блінов Андрій Юрійович – начальник управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; 

5) Буднік Володимир Юрійович – заступник начальника управління міського 

господарства Мукачівської міської ради; 

6) Волонтир Володимир Іванович – голова ГО “Асоціація платників податків 

м.Мукачево”; 

7) Газдик Михайло Михайлович – староста Доробратівського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної громади; 

8) Галай Олександр Юрійович – директор комунальної установи «Центр 

громадськості та національних культур» Мукачівської міської ради; 

9) Гасинець Вячеслав Омелянович – староста Лавківського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної громади; 

10) Герасимюк Сергій Олександрович – директор ТОВ «Артмоторс-М»; 

11) Желізник Михайло Мигальович – начальник управління будівництва та 

інфраструктури Мукачівської міської ради; 
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12) Зотова Наталія Василівна – начальник управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради; 

13) Качур Євген Іванович – староста Новодавидківського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної громади; 

14) Кізман Вікторія Степанівна – староста Павшинського старостинського 

округу; 

15) Козик Ярослав Васильович – фізична особа – підприємець; 

16) Колядка Іван Михайлович – директор ТОВ «Торговий дім Мукачево»; 

17) Корольова Єлізавета Дезидерівна – головний референт благодійного 

фонду Товариства Угорської культури Закарпаття (КМКС); 

18) Костю Юліанна Валеріївна – фізична особа – підприємець; 

19) Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна – начальник управління 

освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 

20) Кушнір Іван Іванович – директор ТОВ «Медичний центр «Медіус»»; 

21) Лендєл Олександр Васильович – керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради; 

22) Логойда Россана Миколаївна – фізична особа – підприємець; 

23) Мандзич Любов Іванівна – радник Мукачівського міського голови; 

24) Маринець Йолана Степанівна – фізична особа – підприємець; 

25) Паук Олег Іванович – староста Завидівського старостинського округу 

Мукачівської міської територіальної громади; 

26) Переста Олександр Олександрович - фізична особа – підприємець; 

27) Плеша Василь Васильович – староста Залужанського старостинського 

округу Мукачівської міської територіальної громади; 

28) Поневач Аттіла Іванович – фізична особа – підприємець; 

29) Поп Олександр Олександрович – фізична особа – підприємець; 

30) Ремез Олександр Васильович – директор приватного підприємства «Ремо»; 

31) Фазекош Олексій Андрійович — голова Ради адвокатів Закарпаття; 

32) Федів Ростислав Євгенович – перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради; 

33) Фехтел Аннамарія Вікентіївна – староста Ключарківського 

старостинського округу Мукачівської міської територіальної громади; 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 

міського голову. 

 

 

Міський голова              Андрій БАЛОГА 

 

 



Пояснення до проєкту рішення  
«Про внесення змін до рішення Мукачівської міської ради №21  

від 26.11.2020 р. «Про утворення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу» 

 

 Цим рішенням скорочується чисельність виконавчого комітету з 37-ми до 
33-х членів у зв’язку з пропозицією міського голови згідно Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» про виключення зі складу виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради таких осіб: 

1. Чубирко Яна Іванівна 
2. Марусинець Золтан Степанович 
3. Ціптак Михайло Васильович 
4. Малешко Юрій Юрійович 
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