
 
 
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

___ сесія 8-го скликання 

РІШЕННЯ 
 

___________                      Мукачево                                    №____ 
 
Про реорганізацію Управління комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради 
 

З метою оптимізації організаційної структури виконавчих органів 
Мукачівської міської ради, забезпечення належного виконання покладених 
функцій, відповідно до ч.1 ст.104, ст.ст.110, 111 Цивільного кодексу України, ст. 
59 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань», п.7.1. 
Положення про Управління комунальної власності та архітектури Мукачівської 
міської ради від 28.11.2019 №1601, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету та регламенту (протокол №_____ від________ 2020р.), постійної 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №_____ 
від________ 2020р.), керуючись ст.11, ч.5 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:  

1. Реорганізувати Управління комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 41242244, адреса: 89600, Закарпатська 
обл., м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2) шляхом його приєднання до 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради (код 
ЄДРПОУ:03344510, адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, 
пл.Духновича Олександра, 2). 

2. З моменту приєднання, визначити Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344510) правонаступником усіх 
майнових прав та обов’язків Управління комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 41242244). 

3. Встановити двомісячний термін для пред’явлення кредиторами вимог з 
дня прийняття рішення щодо реорганізації Управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 41242244). 

4. Створити комісію з реорганізації та затвердити її склад згідно додатку 
до даного рішення. 



5. Службі персоналу Мукачівської міської ради (В. Ліпінська) попередити, 
в установленому чинним законодавством України порядку, працівників 
Управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради, 
посади яких підлягають вивільненню (скороченню), про їх подальше звільнення 
із займаних посад. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій 
працівників Управління комунальної власності та архітектури Мукачівської 
міської ради у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством 
України. 

6. Комісії з реорганізації вжити всіх необхідних заходів для проведення 
процедури реорганізації Управління комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 41242244) шляхом приєднання до 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 
03344510) відповідно до вимог чинного законодавства. 

7. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2021 року. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету та регламенту та постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.  
 
 
Міський голова                                                                                 А. БАЛОГА 
  



Додаток  
до рішення ____ сесії 
Мукачівської міської ради 
8-го скликання 
_________________ № _____ 

 
СКЛАД КОМІСІЇ 

з реорганізації Управління комунальної власності та архітектури Мукачівської 
міської ради шляхом його приєднання до Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 
 
Голова комісії:       
 
Буднік Володимир Юрійович   Начальник Управління комунальної 

власності та архітектури Мукачівської 
міської ради 

 
Заступник голови комісії: 
Дзьобак Ольга Семенівна  Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Управління 
міського господарства Мукачівської 
міської ради  

 
Секретар комісії: 
Масалович Олена Станіславна  Головний спеціаліст відділу 

архітектури та містобудування 
Управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради 

Члени комісії: 
Кобин Марія Михайлівна   Головний спеціаліст відділу, головний  

бухгалтер Управління комунальної 
власності та архітектури Мукачівської 
міської ради  

 
Майданевич Яна Борисівна  Головний спеціаліст відділу 

архітектури та містобудування 
 Управління комунальної власності та 

архітектури Мукачівської міської ради
  

Греба Вікторія Василівна   Головний спеціаліст відділу 
комунальної власності Управління 
комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради 

 
Секретар міської ради       Я. ЧУБИРКО 



 


	РІШЕННЯ

