
 

     У К Р А Ї Н А 

          ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

              МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 

 

______________        Мукачево                       № ___ 

 

Про внесення змін до складу комісії з питань збереження історичної 

спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення 

пам'ятних знаків в місті Мукачево та населених пунктів, що входять до 

складу Мукачівської міської територіальної громади. 

 
  У зв'язку з кадровими змінами та з метою дотримання чинного 

законодавства України щодо найменування та перейменування вулиць, 

увіковічування пам'яті визначних діячів та подій, встановлення пам'ятних 

знаків в місті Мукачево та населених пунктів, що входять до складу 

Мукачівської міської територіальної громади , керуючись п.1ч.1 ст. 37 та п.6 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий 

комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1.Внести зміни та затвердити новий склад комісії з питань збереження 

історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення 

пам’ятних знаків в місті Мукачево та населених пунктів, що входять до складу 

Мукачівської міської територіальної громади згідно додатку. 

2.Вважати таким, що втратив чинність склад комісії з питань збереження 

історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення 

пам'ятних знаків в місті  Мукачево при виконавчому комітеті Мукачівської 

міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради № 177 від 27.06.2017 року. 

3.Дане рішення затвердити на черговій сесії Мукачівської міської ради. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконкому О.Лендєла 

 

 

Міський голова          А.БАЛОГА 

 

 

 

 



“Затверджено” 

рішенням виконавчого 

комітету 

Мукачівської міської ради  

 _________ № _______ 

 

     СКЛАД 

комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та 

перейменування  вулиць, встановлення пам'ятних знаків в місті Мукачево при 

виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 

 

Голова комісії: 

Лендєл Олександр Васильович – керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

Заступник голови комісії: 

Івановчик Іван Іванович - начальник відділу архітектури та містобудування 

управління міського господарства, головний архітектор міста Мукачева 

Секретар комісії: 

Пушкаш Василь Володимирович — в.о.начальника відділу архітектурно-

будівельного контролю Мукачівської міської ради 

Члени комісії: 

Блінов Андрій Юрійович - начальник управління міського господарства 

Мукачівської міської ради  

Чубірко Яна Іванівна — секретар міської ради,  

Бортейчук Юрій Юрійович – начальник юридичного відділу Мукачівської 

міської ради  

Калій Ірина Ярославівна — начальник відділу культури та молодіжної 

політики управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради 

Васько Володимир Володимирович — головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізації та оборонної роботи  

Лендьєл Іван Іванович - радник міського голови  

Маняк Іван Георгійович -радник міського голови  

Федів Євген Теодорович – голова міського товариства «Рада почесних 

громадян міста Мукачева», почесний громадянин міста Мукачева ( за згодою) 

Ковач Людмила Ярославівна - директор ЗОШ №13 

Маркулін Василь Юрійович – голова міського Клубу старійшин ( за згодою) 

Морека Микола Миколайович — директор ЗОШ №1 ім. О.С.Пушкіна 

Переста Олександр Михайлович — депутат міської ради 

Гавришко Мирослав Гаврилович - депутат міської ради 

Галай Олександр Юрійович - директор комунальної установи "Центр 

громадськості та національних культур Мукачівської міської ради " 

Лопатюк Христина Адальбертівна - депутат міської ради 
 

 



Керуючий справами виконкому      О. ЛЕНДЄЛ 


