
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 56 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.04.2019                              Мукачево                                            №1368 
 
Про внесення змін у Додаток 1 до рішення 54 сесії  7-го скликання 
Мукачівської міської ради від 28.02.2019 №1319 «Про затвердження Складу 
Технічної ради по розгляду проектів будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту та благоустрою об'єктів комунальної власності при виконавчому 
комітеті Мукачівської міської ради» 

 
 
У зв'язку з кадровими змінами, з метою забезпечення професійного 

колегіального розгляду й обговорення проектів будівництва, капітального 
ремонту, благоустрою об'єктів комунальної власності та ефективного 
використання бюджетних коштів, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №54  від  23.04.2019 р.), 
керуючись п.2 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Внести зміни у Додаток 1 до Рішення 54 сесії  7-го скликання 

Мукачівської міської ради від 28.02.2019 №1319 «Про затвердження Складу 
Технічної ради по розгляду проектів будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту та благоустрою об'єктів комунальної власності при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради», а саме зміни в склад Технічної ради згідно з 
Додатком 1 до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради В. Гасинця, начальника відділу капітального будівництва виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради М. Желізника та постійну депутатську 
комісію з питань житлово – комунального господарства, будівництва, 
архітектури та транспорту. 
 
 
Міський голова                                                                                           А. Балога 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Додаток 1 
 до рішення 56 сесії Мукачівської 

міської ради 7 скликання 
 25.04.2019  №1368 
 
 

Склад технічної ради 
по розгляду проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та 

благоустрою об'єктів комунальної власності при виконавчому комітеті 
 
 
Голова ради:  
Балога Андрій 
Вікторович 

- Мукачівський міський голова; 

  
Заступник голови ради:   
Федів Ростислав  
Євгенович 

- перший заступник міського голови; 

  
Секретар ради:   
Галась Рената 
Василівна  

- головний спеціаліст відділу архітектури та 
містобудування управління комунальної власності та 
архітектури; 

  
Члени ради:  
Барчій Едуард 
Васильович  

- заступник міського голови; 

  
Івановчик Іван  
Іванович 

- начальник відділу архітектури та містобудування 
управління комунальної власності та архітектури, 
головний архітектор міста Мукачево;  

  
Желізник Михайло 
Мигальович  

- начальник відділу капітального будівництва; 
 

  
Остапенко Дмитро 
Сергійович  

- головний спеціаліст з питань технічного нагляду за 
будівництвом та контролю за веденням технічної 
документації відділу капітального будівництва; 

  
Клочанко Ірина 
Анатоліївна 

- старший інспектор з технагляду відділу капітального 
будівництва; 

  
Черепаня Іван  
Іванович 

- директор ММКП "Мукачевопроект"; 
 

  
Федорняк Ігор 
Дмитрович 

- директор ММКП "Мукачівводоканал"; 

  



 
Коломийченко Микола 
Віталійович 

- радник міського голови з питань енергетики, 
енергоефективності та екології на громадських засадах; 

  
Гасинець Вячеслав 
Омельянович  

- начальник управління міського господарства; 
 

  
Раїнчук Любомир  
Іванович  

- начальник відділу, головний інженер відділу 
інфраструктури та благоустрою міста управління 
міського господарства; 

  
Полончак Неоніла 
Михайлівна 

- начальник відділу експлуатації житлового фонду 
управління міського господарства; 

  
Солтис Петро 
Юрійович  

- начальник відділу державного архітектурно-
будівельного контролю; 

  
Буднік Володимир 
Юрійович  

- начальник управління комунальної власності та 
архітектури 

  
Лізанець Олександр 
Олександрович 

- голова постійної депутатської комісії з питань 
житлово-комунального господарства, будівництва, 
архітектури та транспорту, депутат Мукачівської 
міської ради; 

  
Морека Микола 
Миколайович 

- заступник голови постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту, депутат 
Мукачівської міської ради. 

 
 

Секретар ради І. Маняк 
 

 
 


