
 
 
 

 

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                                                     № 73 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради “Про затвердження складу тендерного комітету виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради” від 06.11.2019 №307 

 

 У зв'язку із зміною прізвища члена тендерного комітету виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради, з метою забезпечення роботи тендерного 

комітету виконавчого комітету Мукачівської міської ради, належної організації та 

проведення процедур закупівель, відповідно до Закону України “Про публічні 

закупівлі”, керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 
 

 1. Внести зміни до складу тендерного комітету виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради згідно додатку до даного рішення. 

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради “Про затвердження складу тендерного комітету 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради” від 06.11.2019 №307» від 

23.01.2020 №30. 

 3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

“Про затвердження складу тендерного комітету виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради” від 06.11.2019 №307 залишити без змін. 

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради О.Лендєла. 
 

 

Міський голова                 А.БАЛОГА 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

23.02.2021 № 73 

 

С К Л А Д 

тендерного комітет виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
 

Голова комітету 

 

Лендєл Олександр Васильович            -  керуючий справами виконавчого  

                             комітету  Мукачівської міської ради                           

Члени комітету: 

 

Мангур Магдалина Юріївна       - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності  

Мукачівської міської ради 
 

 

Сусол Вікторія Вікторівна        - головний спеціаліст юридичного 

відділу Мукачівської міської ради 
 

 

Алмашій Валентина Володимирівна        - головний спеціаліст відділу контролю 

та організаційного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та 

міської ради 

 

Генералюк Людмила Іванівна        - начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Мукачівської міської 

ради 

 

Габовда Олександра Василівна        - головний спеціаліст юридичного 

відділу  Мукачівської міської ради 
 

Шпеник Олеся Іванівна                         -    начальник   відділу   інформаційно-

аналітичних комплексів  Мукачівської 

міської ради 
 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                         О.ЛЕНДЄЛ 


