
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
____ сесія 8-го скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

_______________                                         Мукачево                                                     № _______ 
 
Про створення технічної ради з розгляду проєктів будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної  
власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов на приєднання до 
інженерних мереж та погодження видачі дозволів на проведення земляних 
робіт при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради  

 
 
З метою забезпечення професійного колегіального розгляду й 

обговорення проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та 
благоустрою об'єктів комунальної власності, питань, пов’язаних з видачею 
технічних умов на приєднання до інженерних мереж та погодження видачі 
дозволів на проведення земляних робіт, ефективного використання бюджетних 
коштів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань інфраструктури 
(протокол №___  від  ____________), керуючись ст.25, ч.1 ст.59 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада 
вирішила: 

 
1. Створити Технічну раду з розгляду проєктів будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної  
власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов на приєднання до 
інженерних мереж та погодження видачі дозволів на проведення земляних 
робіт при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради (надалі – «Технічна 
рада»). 

2. Затвердити склад Технічної ради згідно з Додатком 1 до цього рішення. 
3. Затвердити Положення про Технічну раду згідно з Додатком 2 до цього 

рішення. 
4. Виконавчим органам Мукачівської міської ради, комунальним 

підприємствам Мукачівської міської ради до затвердження проєктів 
будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів 
комунальної власності, подавати такі проєкти на погодження (рекомендації) до 
Технічної ради. 

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення 72 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 23.01.2020 №1756  «Про створення технічної 
ради з розгляду проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та 
благоустрою об'єктів комунальної  власності при виконавчому комітеті 



Мукачівської міської ради», рішення 3 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від 22.12.2020 №60  «Про затвердження положення про 
технічну раду з розгляду проєктів будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту та благоустрою об'єктів комунальної власності при виконавчому 
комітеті Мукачівської міської ради», рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 17.03.2020 №112  «Про Комісію з розгляду питань, пов’язаних з 
видачею технічних умов на приєднання до інженерних мереж та погодження 
видачі дозволів на проведення земляних робіт» з усіма змінами та 
доповненнями. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінов, 
начальника управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської 
ради М. Желізника та постійну комісію з питань інфраструктури. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Додаток 1 
до рішення ___ сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання 

 ____________ №______ 
 
 
 

Склад технічної ради 
з розгляду проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та 

благоустрою об'єктів комунальної  власності, питань, пов’язаних з 
видачею технічних умов на приєднання до інженерних мереж та 
погодження видачі дозволів на проведення земляних робіт при 

виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 
 
Голова ради:  
Балога Андрій 
Вікторович 

- Мукачівський міський голова; 

  
Заступник голови ради:   
Федів Ростислав  
Євгенович 

- перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради; 

  
Секретар ради:   
Лендьєл Ганна 
Тиберіївна 

- начальник відділу контролю та організаційного 
забезпечення діяльності виконавчого комітету та 
міської ради; 

  
Члени ради:  
Барчій Едуард 
Васильович  

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради; 

  
Іванчо   Вікторія   
Іванівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів   Мукачівської міської ради; 

  
Чубирко Яна Іванівна - секретар Мукачівської міської ради; 
  
Желізник Михайло 
Мигальович  

- начальник управління будівництва та інфраструктури 
Мукачівської міської ради; 
 

  
Раїнчук Любомир  
Іванович 

 

  
Черепаня Іван  - директор ММКП "Мукачевопроект"; 



Іванович  
  
Федорняк Ігор 
Дмитрович 

- директор ММКП "Мукачівводоканал"; 

  
 

Остапенко Дмитро 
Сергійович 

 

  
Блінов Андрій 
Юрійович 

- начальник управління міського господарства 
Мукачівської міської ради; 
 

  
Діус Василь 
Васильович  

- директор ММКП "РБУ"; 

  
Коростельов Аркадій 
Валерійович 

 

  
Буднік Володимир 
Юрійович  

- заступник начальника управління міського 
господарства Мукачівської міської ради. 
 

  
 
 
 

Секретар ради Я. ЧУБИРКО 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	РІШЕННЯ

