
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.04.2021                                      Мукачево                                                    № 142            
 
Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини у новій  
редакції 
 
 З метою належної організації роботи комісії з питань захисту прав 
дитини, враховуючи рішення  5 сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради 
від 02.03.2021 року №209 “Про зміну назви управління праці та соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради та затвердження Положення про 
управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради, від 
02.03.2021р. №212 “Про зміну назви Управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради та затвердження Положення про Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради”, керуючись ст. 40, ч.1 
ст.52, ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини у новій редакції 
згідно додатку до цього рішення. 
 
2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 22.12.2020 року № 508 “Про 
затвердження положення про  комісію з питань захисту прав дитини та її 
складу”. 
 
3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 22.12.2020 року № 508 “Про затвердження положення про  
комісію з питань захисту прав дитини та її складу” залишити без змін. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
служби у справах дітей Мукачівської міської ради  О. Степанову. 
 
 

В.о. міського голови                                                                        Р.ФЕДІВ 
 



                                                                               Додаток  
                                                                               до рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                               Мукачівської міської ради 

                                                                      20.04.2021  № 142 
 

СКЛАД 
комісії з питань захисту прав дитини 

у новій редакції 
 

 Голова комісії: 
Іванчо Вікторія Іванівна  – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради 
 
 Заступник голови комісії: 
Степанова Ольга Рудольфівна - начальник служби у справах дітей  
Мукачівської міської ради 
 
 Секретар комісії: 
Тіба Терезія Василівна - заступник начальника служби у справах дітей 
Мукачівської міської ради 
 
 Члени комісії: 
Бортейчук Юрій Юрійович - начальник юридичного відділу Мукачівської 
міської ради; 
Біров Людвик Бенямінович - староста Дерценського старостинського округу 
Мукачівської міської територіальної громади; 
Газдик Михайло Михайлович - староста Доробратівського старостинського 
округу Мукачівської міської  територіальної громади; 
Гасинець Вячеслав Омелянович - староста Лавківського старостинського 
округу Мукачівської міської територіальної громади 
Заєць Михайло Михайлович – заступник директора КНП “ОДЛ” з 
поліклінічної роботи (за згодою); 
Зотова Наталія Василівна – начальник управління соціального захисту 
населення  Мукачівської міської ради; 
Ільтьо Марина Володимирівна - старший інспектор ювенальної превенції 
Мукачівського відділу поліції (за згодою); 
Качур Євген Іванович - староста Новодавидківського старостинського округу 
Мукачівської міської  територіальної громади; 
Кізман Вікторія  Степанівна - староста Павшинського старостинського 
округу Мукачівської міської територіальної громади; 
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна – начальник Управління 
освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
Паук Олег Іванович - староста Завидівського старостинського округу 
Мукачівської міської територіальної громади; 
Плеша   Василь Васильович - староста Залужанського старостинського 



округу Мукачівської міської територіальної громади; 
Мельничук Роман Васильович - директор Мукачівського міськрайонного 
центру зайнятості (за згодою);  
Свирида Василь Васильович - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Мукачівської міської ради; 
Фехтел Аннамарія Вікентіївна - староста Ключарківського старостинського 
округу Мукачівської міської територіальної громади; 
Чубірко Мирослава Михайлівна - директор КНП “ЦПМСД Мукачівської 
міської  територіальної громади”. 
 
 
Керуючий справами виконавчого  
комітету Мукачівської міської ради                                                 О. ЛЕНДЄЛ 
 
 


