
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019               Мукачево    №1582 
 
 Про визначення чисельності виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради та затвердження його персонального складу 
 
 Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
  
 1.Визначити чисельність виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
у кількості 22 осіб. 
 
 2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради: 
 
1. Балога А.В. – Мукачівський міський голова; 
2. Маняк І.Г. - секретар міської ради; 
3. Федів Р.Є. - перший заступник міського голови; 
4. Барчій Е.В. – заступник міського голови; 
5. Галай О.Ю. - заступник міського голови; 
6. Казибрід О.Р. – заступник міського голови; 
7. Лендєл Олександр Васильович – керуючий справами виконавчого комітету; 
8. Зотова Н.В. - начальник управління праці та соціального захист населення 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради; 
9. Кришінець-Андялошій К.О. - начальник управління освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради; 
10. Мандзич Л.І. - начальник відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради; 
11. Гарапко В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради; 
12. Івановчик І.І. - начальник відділу державного архітектурно-будівельного 
контролю виконавчого комітету Мукачівської міської ради; 
13. Гасинець В.О. – начальник управління міського господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради; 
14 Кадар Е.В. – адміністратор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Дімітров»;  
15. Колядко І.М. – приватний підприємець; 
16. Корольова Є.Д. – головний референт благодійного фонду Товариства 
Угорської культури Закарпаття (КМКС); 
17. Качур Є.І. - виконуючий обов'язки старости села Нове Давидково; 



18. Хайнас І.П. -  виконуючий обов'язки старости села Лавки; 
19. Молнар М.О. -  виконуючий обов'язки старости села Нижній Коропець; 
20. Кізман В.С. -  виконуючий обов'язки старости села Павшино; 
21. Легеза В.М. -  виконуючий обов'язки старости села Шенборн; 
22. Матей Юлій Юліусович - виконуючий обов'язки старости села Дерцен. 
 
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 59-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 24.10.2019 року № 1541 «Про 
визначення чисельності виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 
затвердження його персонального складу». 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову. 
 
 
Міський  голова                  А.Балога



 


