
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
_____________                      Мукачево                                           № _____ 
 
 

Про створення комісії з 
питань бюджету громадських 
ініціатив Мукачівської міської 
територіальної громади  
 
 

На виконання рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
від 20.02.2020 р. №1790 Про затвердження Положення “Про бюджет 
громадських ініціатив Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади” 
зі змінами внесеними рішенням 3-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 
8-го скликання від 22.12.2020 року №97 «Про внесення змін до деяких рішень 
Мукачівської міської ради», відповідно до ст.27, та ст.52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради вирішив: 

1. Створити комісію з питань бюджету громадських ініціатив 
Мукачівської міської територіальної громади та затвердити її склад згідно 
додатку до цього рішення. 

2. Обов’язки відповідального структурного підрозділу, що здійснює 
координацію впровадження бюджету громадських ініціатив Мукачівської 
міської територіальної громади покласти на відділ економіки Мукачівської 
міської ради. 

3.  Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 07.04.2020 року №138 «Про створення 
комісії з питань бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р.Федіва. 
 
 
Міський голова              А.БАЛОГА 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
_____________  № ____ 

 
Склад 

комісії з питань бюджету громадських ініціатив 
Мукачівської міської територіальної громади 

 
Голова комісії 

1.  ФЕДІВ 
Ростислав Євгенович 

- перший заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради 

 Заступник голови комісії  
2.  БАРЧІЙ 

Едуард Васильович 
- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради 

 Члени комісії:   
3.  БОДНАР 

Адік Васильович 
- заступник начальника відділу економіки 

Мукачівської міської ради 
4.  ТОБА 

Мар’яна Василівна  
- начальник фінансового управління 

Мукачівської міської ради 
5.  ПЕРЕСТА  

Олександр Михайлович 
- Депутат міської ради  

6.  БІДЗІЛЯ 
Олександр Володимирович 

- Депутат міської ради 

7.  КРАВЧУК 
Юрій Олексійович 

- Депутат міської ради 

8.  ЛОПАТЮК 
Христина Адальбертівна 

- Депутат міської ради 

9.  СУВИРДА 
Василь Йосипович 

- Керівник Мукачівської міської організації 
Української спілки ветеранів Афганістану 

10.  УДУТ 
Іван Юрійович 

- Член правління ГО «Спілка учасників 
АТО м.Мукачева та Мукачівського 
району» 

11.  ТОВЧКО 
Олексій Павлович 

- Голова ММГО «Союз Чорнобиль 
України» 

12.  РИБАР 
Тетяна Стефанівна 

- Керівник літературного об`єднання «Рідне 
слово» 

 
 
Керуючий справами виконавчого комітету    О. ЛЕНДЄЛ 


