
 
     
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.12. 2020                              Мукачево                                                  № 496 
 
Про винесення на розгляд сесії Мукачівської міської ради проєкту рішення 
про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради   
 
 У зв’язку із створенням Мукачівської міської територіальної громади, 
кадровими змінами та з метою забезпечення належного та своєчасного розгляду 
протоколів про адміністративні правопорушення у виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради, відповідно до п. 1 ст. 213, ч.1 ст. 215 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, Положення про адміністративні 
комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР від 09.03.1988 року № 5540-XI,  керуючись  пп. 4 п. «б» ч. 1 ст.  
38, ч.1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Винести на розгляд сесії Мукачівської міської ради проєкт рішення 
про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради у складі згідно додатку до цього рішення. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 18.02.2020 р. № 80 «Про затвердження 
складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради» з дати прийняття відповідного рішення 
сесією Мукачівської міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
юридичного відділу Мукачівської міської ради Ю. Бортейчука. 

 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 

 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської 
ради 
15.12.2020 № 496 

 
С К Л А Д 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради 

 
Голова комісії 
Бортейчук Юрій Юрійович        - начальник юридичного відділу 

Мукачівської міської ради                                                       
 

Заступник голови комісії 
Блінов Андрій Валерійович     - начальник Управління міського 

господарства Мукачівської міської 
ради  

 
Секретар комісії 
Шкріба Лілія Богданівна        - головний спеціаліст юридичного 

відділу Мукачівської міської ради 
 

Члени комісії: 
 
Гельбич Іван Іванович  -   заступник директора Мукачівського 

міського комунального підприємства 
«Ремонтно-будівельне управління» (за 
згодою) 

Шаблій Маріанна Атанасівна                   -            начальник відділу планування 
доходів бюджету, грошового обігу, 
цінних паперів та з питань нових форм 
господарювання фінансового 
управління Мукачівської міської ради 

 
Тишков Станіслав Сергійович - головний спеціаліст юридичного 

відділу Мукачівської міської ради 
 

                                                                                        
Ленд’єл Алла Сергіївна          - головний спеціаліст відділу 

економіки  Мукачівської міської ради 
 
Сверида Світлана Іванівна - головний спеціаліст відділу 

архітектури та містобудування 
Управління комунальної власності та 



архітектури  Мукачівської міської 
ради 

 
Степанова Ольга Рудольфівна       - начальник служби у справах дітей  

Мукачівської міської ради 
 
Устинченко Олена В`ячеславівна   - заступник директора ТОВ «АВЕ 

Мукачево» (за згодою) 
 
Стасів Наталія Михайлівна                        - головний спеціаліст юридичного 

відділу Мукачівської міської ради 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради                                                         О. ЛЕНДЄЛ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


