
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019               Мукачево    №1567 
 
 
Про внесення змін до рішення 11 сесії  
Мукачівської міської ради 6 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  
 
 

У зв’язку із змінами в структурі та штатній чисельності виконавчих 
органів Мукачівської міської ради, необхідністю забезпечення безперебійної 
роботи комісії з конкурентного відбору суб’єктів підприємницької діяльності: з 
оціночної діяльності та розробки цільової документації з відчуження майна 
комунальної власності та набуття майнових прав, керуючись п. п. 30, 34 ч.1 ст. 
26, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №61 від 28.10.2019 р., 29.10.2019 р., 30.10.2019 
р.),  міська рада вирішила: 

 
1. Внести зміни в додаток 2 до рішення 11 сесії Мукачівської міської 

ради 6 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 30.06.2011 р. № 247, а саме: 

склад комісії з конкурентного відбору суб’єктів підприємницької 
діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової документації з 
відчуження майна комунальної власності та набуття майнових прав викласти в 
новій редакції: 

Голова комісії: Казибрід О. Р. – заступник Мукачівського міського 
голови. 

Заступник голови комісії: Буднік В. Ю. -  начальник Управління 
комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради. 

Секретар комісії: Греба В. В. – головний спеціаліст відділу комунальної 
власності Управління комунальної власності та архітектури виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради; 

 



 
 
Члени комісії:  
Смужаниця А. О. - адміністратор, державний реєстратор Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Мукачівської міської ради; 
Івановчик І. І. – начальник відділу державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого комітету Мукачівської міської ради; 
Лавренко О. О. – начальник відділу комунальної власності Управління 

комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради; 

Сусол В. В. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради; 

Шаблій М. А.– начальник відділу планування доходів бюджету, 
грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання 
фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради; 

Смужаниця Є. С. – головний спеціаліст відділу комунальної власності 
управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради; 

Євстратьєв Р. Р. - депутат Мукачівської міської ради (за згодою); 
Переста О. М. – депутат Мукачівської міської ради (за згодою); 
Кравчук Ю. О. - депутат Мукачівської міської ради (за згодою); 
Ланьо О. О. - депутат Мукачівської міської ради (за згодою).  
 
2. Рішення 55 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 28.03.2019р. №1357 – визнати таким, що втратило 
чинність.  

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

Міський голова         А. Балога 
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