
 
 
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 59 позачергова сесія  7-го скликання 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
04.07.2019                        Мукачево            №1436 

 
Про покладення обов’язків старости 
 
 Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад”, статті 8-3 Закону України 
“Про добровільне об’єднання територіальних громад”, враховуючи 
рекомендації постійних депутатських комісій: з питань законності, регламенту, 
депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №60 
від 04.07.2019 р.), з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №53 від 04.07.2019 р.), з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та екології (протокол №46 від 04.07.2019 р.), з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №67 від 04.07.2019 р.),  
керуючись частинами 2, 3 статті 14-1, статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 
вирішила: 
 
 1. До обрання старост на перших виборах старост Мукачівської міської 
ради міської об’єднаної територіальної громади, виконання обов’язків 
старости: 
 1.1. у селі Лавки, Мукачівського району, Закарпатської області покласти 
на Хайнас Івана Петровича, який здійснював повноваження Лавківського 
сільського голови до об’єднання; 
 1.2.  у селі Нове Давидково, Мукачівського району, Закарпатської області 
покласти на Качур Євгена Івановича, який здійснював повноваження 
Новодавидківського сільського голови до об’єднання; 
 1.3.  у селі Нижній Коропець, Мукачівського району, Закарпатської 
області покласти на Молнар Магдалину Олександрівну, яка здійснювала 
повноваження  Нижньокоропецької голови до об’єднання; 
 1.4.  у селі Павшино, Мукачівського району, Закарпатської області 
покласти на Кізман Вікторію Степанівну, яка здійснювала повноваження 
Павшинського сільського голови до об’єднання; 
 1.5. у селі Шенборн, Мукачівського району, Закарпатської області 
покласти на Легеза Віктора Михайловича, який здійснював повноваження 
Шенборнського сільського голови до об’єднання. 
 
 
 
 



 
 2. Відповідно до статей 14, 15 Закону України “Про службу в органах 
місцевого самоврядування” залишити: 
 2.1. Хайнас Івану Петровичу 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого 
самоврядування шостої категорії посад; 
 2.2.  Качур Євгену Івановичу 9 (дев’ятий) ранг посадової особи місцевого 
самоврядування шостої категорії посад 
 2.3.  Молнар Магдалині Олександрівні 7 (сьомий) ранг посадової особи 
місцевого самоврядування шостої категорії посад 
 2.4.  Кізман Вікторії Степанівні 7 (сьомий) ранг посадової особи 
місцевого самоврядування шостої категорії посад 
 2.5.  Легеза Віктору Михайловичу 7 (сьомий) ранг посадової особи 
місцевого самоврядування шостої категорії посад 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову Балога А. 
 
 
 
Міський голова                                                                                   А. Балога 
 
 


