
 
 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.02.2021                                 Мукачево                                                     № 71 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради «Про формування нового складу спостережної комісії при виконавчому 

комітеті Мукачівської міської ради та затвердження Положення» від 

18.08.2020 р. №316 

 

 У зв'язку з кадровими змінами, з метою забезпечення належної діяльності 

спостережної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних 

установах» від 01.04.2004 №429, керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

вирішив: 

 1.Затвердити зміни до складу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради згідно додатку 1 до даного рішення. 

 2.В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

«Про формування нового складу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради та затвердження Положення» від 18.08.2020 р. №316 

залишити без змін. 

 3. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради «Про формування 

нового складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської 

ради та затвердження Положення» від 18.08.2020 р. №316» оприлюднити через 

засоби масової інформації. 

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету О.Лендєла. 
 

 

Міський голова                 А.БАЛОГА 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

23.02.2021 № 71 

 

С К Л А Д 

спостережної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 

 

Голова комісії 

 

Лендєл Олександр Васильович            - керуючий справами виконавчого  

                            комітету Мукачівської міської  ради                            

Секретар комісії       

 

Сусол Вікторія Вікторівна        -головний спеціаліст юридичного 

відділу Мукачівської міської ради 

Члени комісії: 

 

Зотова Наталія Василівна                           -начальник управління праці та 

                                                                        соціального захисту населення 

                                                                        Мукачівської міської ради 

 

Степанова Ольга Рудольфівна                   -начальник служби у справах дітей 

                                                                        Мукачівської міської ради 

 

Свирида Василь Васильович                     -начальник відділу “Центр надання   

                                                                       адміністративних послуг” 

                                                                       Мукачівської міської ради 

 

Уліганець Володимир Вадимович            -головний спеціаліст у справах молоді та 

                                                                       спорту управління освіти, молоді та 

                                                                       спорту Мукачівської міської ради 

 

Ільтьо Іван Іванович            -головний спеціаліст юридичного відділу 

                                                                      Мукачівської міської ради 

 

Гавришко Мирослав Гаврилович            -заступник директора по медичній 

                                                                     частині КНП “Мукачівська ЦРЛ” 

 

Мельничук Роман Васильович                - директор Мукачівського міськрайонного 

                                                                      центру зайнятості (за згодою) 

 

 



 

Галай Олександр Юрійович                       -директор комунальної установи “Центр 

                                                                       громадськості та національних культур” 

                                                                       Мукачівської міської ради 

 

Соляник Олександр Васильович               -керівник громадської організації 

                                                                       «Батьківський захист» (за згодою) 

 

Борисюк Олександр Михайлович             -член правління Спілки ветеранів 

                                                                       Афганської війни та інших локальних 

                                                                       конфліктів (за згодою) 

 

Риковський Сергій Михайлович               -секретар громадської організації 

                                                                       «Учасники АТО та інших бойових 

                                                                       дій міста Мукачева» (за згодою) 

 

Глазман Володимир Борисович                 -заступник голови Мукачівської 

                                                                       організації «Всеукраїнської громадської 

                                                                       організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

                                                                       України» (за згодою) 

 

Репін Олег Володимирович                       -заступник голови правління 

                                                                       Мукачівської міської громадської 

                                                                       організації Української спілки 

                                                                       ветеранів Афганістану 

                                                                      «Воїнів-інтернаціоналістів» (за згодою) 

 

Коваленко Надія Золтанівна                     -член громадської організації 

                                                                       Мукачівська міська спілка жінок 

                                                                       України (за згодою) 

  

Удут Іван Юрійович                                   -керівник  Спілки «Ліга ветеранів 

                                                                       АТО Карпатська земля» (за згодою) 

 

Дудник Олена Петрівна                             -заступник голови Мукачівського 

                                                                       міського товариства 

                                                                       «Інваліди дитинства» (за згодою) 

 

Самойлюк Світлана Павлівна                   -голова правління 

                                                                       БФ «Ціль щасливе дитинство» 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                         О.ЛЕНДЄЛ 


