
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 61 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.08.2019                         Мукачево    №1464 
 

 
 Про утворення старостинських округів Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади  
 
 З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів 
Мукачівської міської ради, що увійшли до Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, відповідно до Закону України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, 
оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №62  від 20.08.2019 р.), 
керуючись пунктом 1 частини 3 статті 26,  частиною 1 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила:
  
 
 1.Утворити на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади  5 (п’ять) старостинських округів: 
 1.1. Новодавидківський старостинський округ з центром в с.Нове 
Давидково, що складається із села Нове Давидково; 
 1.2. Лавківський старостинський округ з центром в с.Лавки, що 
складається із села Лавки; 
 1.3. Нижньокоропецький старостинський округ з центром в с.Ниижній 
Коропець, що складається із села Нижній Коропець; 
 1.4. Павшинський старостинський округ з центром в с.Павшино, що 
складається із села Павшино; 
 1.5. Шенборнський старостинський округ з центром в с.Шенборн, що 
складається із села Шенборн. 
 

2. Вважати: 
2.1. Виконуючого обов’язки старости села Нове Давидково -  Качур Євгена 

Івановича - виконуючим обов’язки старости Новодавидківського 
старостинського округу; 

2.2. Виконуючого обов’язки старости села Лавки -  Хайнас Івана 
Петровича - виконуючим обов’язки старости Лавківського старостинського 
округу; 

2.3. Виконуючого обов’язки старости села Нижній Коропець -  Молнар 
Магдалину Олександрівну - виконуючим обов’язки старости  
Нижньокоропецького старостинського округу; 



2.4. Виконуючого обов’язки старости села Павшино -  Кізман Вікторію 
Степанівну - виконуючим обов’язки старости  Павшинського старостинського 
округу; 

2.5. Виконуючого обов’язки старости села Шенборн - Легеза Віктора 
Михайловича - виконуючим обов’язки старости Шенборнського 
старостинського округу. 

 
 3.Визначити, що: 
 3.1. За адресою село Нове Давидково, вул.Миру,4-А Мукачівського району 
Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче місце 
в.о.старости Новодавидківського старостинського округу; 
 3.2. За адресою село Лавки, вул.Миру,31 Мукачівського району 
Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче місце 
в.о.старости Лавківського старостинського округу; 
 3.3. За адресою село Нижній Коропець, вул.Колгоспна,2, Мукачівського 
району Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче 
місце  в.о.старости Нижньокоропецького старостинського округу; 
 3.4. За адресою село Павшино, вул.Лесі Українки,89, Мукачівського 
району Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче 
місце  в.о.старости Павшинського старостинського округу; 
 3.5. За адресою село Шенборн, вул.Головна,6, Мукачівського району 
Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче місце 
в.о.старости  Шенборнського старостинського округу; 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 

міського голову А.Балога. 
 
 
Міський  голова                  А.Балога 

 
 
    


