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ВЗЯЛИ  УЧАСТЬ  У  ЗАСІДАННІ: 
 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ : 
 
Балога Андрій Вікторович 
Барчій Едуард Васильович 
Бортейчук Юрій Юрійович 
Буднік Володимир Юрійович 
Галай Олександр Юрійович 
Газдик Михайло Михайлович 
Гасинець Вячеслав Омелянович 
Зотова Наталія Василівна 
Іванчо Вікторія Іванівна 
Качур Євген Іванович 
Кізман Вікторія Степанівна 
Козик Ярослав Васильович 
Корольова Єлізавета Дезидерівна 
Костю Юліання Валеріївна 
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
Лендєл Олександр Васильович 
Логойда Россана Миколаївна 
Малешко Юрій Юрійович 
Паук Олег Іванович 
Плеша Василь Васильович 
Поневач Аттіла Іванович 
Поп Олександр Олександрович 
Федів Ростислав Євгенович 
Фехтел Аннамарія Вікентіївна 
Чубирко Яна Іванівна 



 
Відсутні: 
Біров Людвик Бенямінович 
Волонтир Володимир Іванович 
Герасимюк Сергій Олександрович 
Колядка Іван Михайлович 
Кушнір Іван Іванович 
Мандзич Любов Іванівна 
Маринець Йолана Степанівна 
Марусинець Золтан Степанович 
Переста Олександр Олександрович 
Ремез Олександр Васильович 
Фазекош Олексій Андрійович 
Ціптак Михайло Васильович 

 
 

ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ 
 

№ 
п/п 

Назва рішень Номер та дата 
рішення 

1  Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно 
нерухомого майна, право власності на яке або право 
користування яким мають діти 

Рішення №119 
Від 06.04.2021 

2 Про визначення місця проживання та реєстрації дитини Рішення №120 
Від 06.04.2021 

3 Про надання дітям статусу Рішення №121 
Від 06.04.2021 

4 Про встановлення опіки над дитиною Рішення №122 
Від 06.04.2021 

5  Про надання матеріальної допомоги Рішення №123 
Від 06.04.2021 

6 Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії для 
формування пропозицій щодо потреби надання у 2020 році 
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

Рішення №124 
Від 06.04.2021 

7 Про постійно діючу комісію щодо розгляду заяв громадян з 
призначення  житлових субсидій за особливих обставин при 
виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 

Рішення №125 
Від 06.04.2021 

8 Про створення комісії з питань надання грошової 
компенсації для придбання житла певній категорії 
громадян та членам їх сімей та затвердження її 
Положення 

Рішення №126 
Від 06.04.2021 
 

9 Про комісію з питань надання пільг по оплаті житлово-Рішення №127 



комунальних послуг, послуг зв`язку, пільг на придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива за 
фактичним місцем проживання 

Від 06.04.2021 

10  Про схвалення внесення змін до Програми розвитку 
туристичної галузі Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік затвердженої рішенням 3-ї позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 
року № 101 «Про затвердження Програми розвитку 
туристичної галузі Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік». 

Рішення №128 
Від 06.04.2021 

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

Рішення №129 
Від 06.04.2021 

12 Про затвердження Порядку видачі довідок про реєстрацію 
місця проживання особи, про зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб, про зареєстрованих осіб на день 
смерті одного з них. 

Рішення №130 
Від 06.04.2021 

13 Про комісію з питань евакуації Мукачівської міської 
територіальної громади. 

Рішення №131 
Від 06.04.2021 

14 Про затвердження складу конкурсного комітету з обрання 
перевізників для забезпечення перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування в межах 
Мукачівської міської територіальної громади. 

Рішення №132 
Від 06.04.2021 

15 Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Рішення №133 
Від 06.04.2021 

16  Про  продовження строку дії дозволу  на  розміщення  
об’єктів  зовнішньої  реклами. 

Рішення №134 
Від 06.04.2021 

17 Про поштові адреси. Рішення №135 
Від 06.04.2021 

18 Про переведення садового будинку у жилий будинок. Рішення №136 
Від 06.04.2021 

19 Про погодження/скасування паспортів відкритих майданчиків 
(терас).   

Рішення №137 
Від 06.04.2021 

20 Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським 
головою між засіданнями виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради.  

Рішення №138 
Від 06.04.2021 

 
СПИСОК 

запрошених на засідання виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові П о с а д а 

1 Лендьєл Ганна Тиберіївна Начальник відділу контролю та 
організаційного забезпечення діяльності 
виконавчого комітету та міської ради 



 
  
СЛУХАЛИ: Балогу А.В.  Про порядок денний засідання виконкому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно нерухомого майна, 
право власності на яке або право користування яким мають діти.  
(Рішення № 119) 
2. Про визначення місця проживання та реєстрації дитини. 
(Рішення № 120) 
3. Про надання дітям статусу. 
(Рішення № 121) 
4. Про встановлення опіки над дитиною. 
(Рішення № 122) 
Доповідає: Степанова Ольга Рудольфівна 
  начальник служби у справах дітей 
5. Про надання матеріальної допомоги. 
(Рішення № 123) 
6. Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії для формування 
пропозицій щодо потреби надання у 2020 році субвенції з державного бюджету 
місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа. 
(Рішення № 124) 
7. Про постійно діючу комісію щодо розгляду заяв громадян з призначення  
житлових субсидій за особливих обставин при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради. 
(Рішення № 125) 
8. Про створення комісії з питань надання грошової компенсації для придбання 
житла певній категорії громадян та членам їх сімей та затвердження її 
Положення. 
(Рішення № 126) 
9. Про комісію з питань надання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг, 
послуг зв`язку, пільг на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
побутового палива за фактичним місцем проживання. 
(Рішення № 127) 
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальник управління соціального захисту населення 
10. Про схвалення внесення змін до Програми розвитку туристичної галузі 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік затвердженої 
рішенням 3-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020 року № 101 «Про затвердження Програми розвитку туристичної 
галузі Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік». 
(Рішення № 128) 
11. Про створення комісії з питань бюджету громадських ініціатив Мукачівської 
міської територіальної громади. 



(Рішення № 129) 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальник відділу економіки 
12. Про затвердження Порядку видачі довідок про реєстрацію місця 
проживання особи, про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, 
про зареєстрованих осіб на день смерті одного з них. 
(Рішення № 130) 
Доповідає: Свирида Василь Васильович 
  начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
13. Про комісію з питань евакуації Мукачівської міської територіальної 
громади. 
(Рішення №  131) 
Доповідає: Карпік Валентина Павлівна 
  начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 
   мобілізаційної та оборонної роботи 
14. Про затвердження складу конкурсного комітету з обрання перевізників для 
забезпечення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування в межах Мукачівської міської територіальної громади. 
(Рішення № 132) 
15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
(Рішення № 133) 
16. Про  продовження строку дії дозволу  на  розміщення  об’єктів  зовнішньої  
реклами. 
(Рішення № 134) 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
17. Про поштові адреси. 
(Рішення № 135) 
18. Про переведення садового будинку у жилий будинок. 
(Рішення № 136) 
19. Про погодження/скасування паспортів відкритих майданчиків (терас).   
(Рішення № 137) 
Доповідає: Буднік Володимир Юрійович 
  заступник начальника управління міського господарства 
20. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
(Рішення № 138) 
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
 
СЛУХАЛИ: Балогу А.В.,  в кого які доповнення до порядку денного? 
СЛУХАЛИ: Малешко Ю.Ю., не буду приймати участь у голосуванні з метою 
уникнення конфлікту інтересів з питання «Про погодження/скасування 
паспортів відкритих майданчиків (терас)».  
ВИРІШИЛИ: Порядок денний затвердити в цілому. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 



СЛУХАЛИ: Балогу А.В.  Шановні члени виконавчого комітету! У зв’язку з 
ситуацією, яка склалась внаслідок карантину, пропоную всі питання порядку 
денного прийняти у робочому порядку. Проєкти рішень попередньо 
опубліковані, розіслані членам виконавчого комітету на вивчення та внесення 
своїх зауважень та пропозицій. Які будуть зауваження, пропозиції та 
доповнення до проєктів рішень? 
ВИРІШИЛИ: Зауважень, пропозицій та доповнень до проєктів рішень немає. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Балогу А.В. Ставлю пропозицію про проведення засідання 
виконавчого комітету у робочому порядку. 
ВИРІШИЛИ: Провести засідання виконавчого комітету у робочому порядку. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: Рішення з №119 по №138 прийняти 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
 
Порядок денний вичерпаний. 
Засідання виконкому оголошую закритим. 
 
Керуючий справами виконавчого комітету        О.ЛЕНДЄЛ 


