
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
___ сесія 8-го скликання 

 
РІШЕННЯ 

 
       2020 р.                               Мукачево                          № 

 
Про внесення змін до рішення 7 сесії  Мукачівської міської ради 7-го 

скликання «Про затвердження порядку здійснення контролю за  
використанням та охороною земель комунальної  власності,  
додержанням  земельного  та  екологічного законодавства на 
території Мукачівської міської ради.» від 11.02.2016 р. № 104 

 
У зв’язку із змінами в структурі та штатній чисельності виконавчих 

органів Мукачівської міської ради, необхідністю забезпечення безперебійної 
роботи комісії із здійснення контролю за використанням та охороною земель 
комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства 
на території Мукачівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №___ 
від _____2020 р.; _____2020 р.), керуючись п.п.30, 34 ч.1 ст. 26, ч. 1 ст. 59,        
ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська 
міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 7 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання «Про затвердження порядку здійснення контролю за  використанням 
та охороною земель комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  
екологічного законодавства на території Мукачівської міської ради.»                         
від 11.02.2016 р. № 104, виклавши додаток № 2 у новій редакції. 

2. Рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання "Про 
внесення змін у склад комісії із здійснення контролю за використанням та 
охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та 
екологічного законодавства на території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади" від 20.02.2020р. № 1818 – визнати таким, що втратило 
чинність. 

3. Дане рішення набирає чинність з 01.01.2021 року. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради                
В. Будніка та постійну комісію з питань комунальної власності та земельних 
відносин. 
 
Міський голова                       А. БАЛОГА   



Додаток до рішення  
___ сесії Мукачівської  

міської ради 8 скликання  
                                                                                              від _____2020 р. №_____ 

 
СКЛАД КОМІСІЇ 

 із здійснення контролю за використанням та охороною земель 
комунальної власності,  додержанням земельного та екологічного 

законодавства на території Мукачівської міської ради  
 

Голова комісії 
Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради 

Барчій Е.В. 

Заступник голови комісії 
Заступник начальника управління міського 
господарства Мукачівської міської ради  

Буднік В.Ю. 

                                                      Секретар комісії 
Головний спеціаліст відділу комунальної 
власності та земельних відносин Управління 
міського господарства Мукачівської міської 
ради 

 
Греба В.В. 
 

Члени Комісії 
Директор КП „Мукачівське міське бюро 
технічної інвентаризації та експертної оцінки» 

Дебель Е.І. 

Начальник управління муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради 

Роман В.Ф. 

Керівник секретаріату ради  Стегура Л.В. 
Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Переста О.М. 

Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Ланьо О.О. 

Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Боднар М.М. 
Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Бердишев О.В. 
Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Ільтьо П.І. 
Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Сушанін В.А. 

 
Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Лендел М.М. 
Депутат Мукачівської міської ради (за згодою) Чорномаз М.А.  

 
Староста Павшинського старостинського округу 
Мукачівської міської територіальної громади (за 
згодою) 

Кізман В.С. 

Староста  Завидівського         старостинського      
округу Мукачівської міської територіальної 
громади (за згодою) 

Паук О.І. 

https://mukachevo-rada.gov.ua/profiles/bodnar-mikhaylo-mikhaylovich
https://mukachevo-rada.gov.ua/profiles/sushanin-vasil-anatoliovich
https://mukachevo-rada.gov.ua/profiles/sushanin-vasil-anatoliovich


Староста Залужанського старостинського округу 
Мукачівської міської територіальної громади  
(за згодою) 

Плеша В.В. 

Староста Ключарківського старостинського 
округу Мукачівської міської територіальної 
громади (за згодою) 

Фехтел А.В. 

Староста Лавківського старостинського округу 
Мукачівської міської територіальної громади (за 
згодою) 

Гасинець В.О. 

Староста Доробратівського   старостинського    
округу Мукачівської міської територіальної 
громади (за згодою)  

Газдик М.М. 

Староста Дерценського старостинського округ 
Мукачівської міської територіальної громади (за 
згодою) 

Біров Л.Б. 

Староста Новодавидківського старостинського 
округу Мукачівської міської  територіальної 
громади (за згодою) 

Качур Є.І. 

 
 
Секретар ради                                                                     Я.ЧУБИРКО 


