
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1816 
 
 
Про створення комісії про конкурентний відбір суб'єктів підприємницької 
діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової документації з 
відчудження майна комунальної власності та набуття майнових прав та 
затвердження її складу 
 

У зв’язку із змінами в структурі та штатній чисельності виконавчих 
органів Мукачівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №67 від 17.02.2020 р.; 18.02.2020 р.; 19.02.2020 р.), керуючись ст. 25, 
ч. 1 ст. 59, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1.Створити комісію з конкурентного відбору суб’єктів підприємницької 

діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової документації з 
відчуження майна комунальної власності та набуття майнових прав викласти та 
затвердити її склад згідно додатку. 

2. Рішення 66 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання "Про 
внесення змін до рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання "Про 
затвердження Положення "Про конкурентний відбір суб’єктів підприємницької 
діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової документації з 
відчуження майна комунальної власності та набуття майнових прав" від 
30.06.2011р. №247" від 31.10.2019р. №1567 – визнати таким, що втратило 
чинність.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
Будніка В. Ю. та постійну депутатську комісію з питань комунальної власності 
та земельних відносин. 

 
Міський голова         А. БАЛОГА 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДОДАТОК 

до рішення 74 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання 

20.02.2020 р. №1816 
 

СКЛАД КОМІСІЇ 
 

комісії з конкурентного відбору суб’єктів підприємницької 
 діяльності: з оціночної діяльності та розробки  

цільової документації з відчуження майна комунальної власності та 
набуття майнових прав 

 
Голова комісії  

Заступник міського голови Казибрід Олег  
Романович 

Заступник голови комісії  
Начальник управління комунальної власності та 
архітектури  Мукачівської міської ради 

Буднік Володимир  
Юрійович 

Секретар комісії  
Головний спеціаліст комунальної власності  
та архітектури  Мукачівської міської ради 

Греба Вікторія  
Василівна 

Члени Комісії  
Начальник відділу комунальної власності 
 управління комунальної власності та  
архітектури Мукачівської міської ради 

Лавренко Олександр 
Олександрович 

Головний спеціаліст юридичного відділу 
Мукачівської міської ради 

Сусол Вікторія  
Вікторівна 

Начальник відділу планування доходів бюджету, 
грошового обігу, цінних паперів та питань нових 
форм господарювання фінансового управління 
Мукачівської міської ради  

Шаблій Маріанна 
Атанасівна 

Головний спеціаліст комунальної власності  
та архітектури  Мукачівської міської ради 

Смужаниця Євгенія 
Сергіївна 

Адміністратор, державний реєстратор Центру 
надання адміністративних послуг Мукачівської 
міської ради 

Смужаниця Асен 
Олександрович 

Начальник відділу державного архітектурно-
будівельного контролю Мукачівської  
міської ради 

Івановчик Іван  
Іванович 

Депутат Мукачівської міської ради Ланьо Олександр  
Олександрович 

Депутат Мукачівської міської ради  Переста Олександр 
Михайлович 



Депутат Мукачівської міської ради Кравчук Юрій 
Олексійович 

 
 

Секретар міської ради        І. МАНЯК  
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