
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
_____________                       Мукачево                                            № _____ 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 03.03.2020р. №99 «Про створення постійно діючої комісії з 
виявлення та прийняття майна у комунальну власність» 
 
 У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до статті 335 Цивільного 
кодексу України, Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 2015 року №1127, керуючись пп.5, пп.9 п.«б» ст.30, ст.40, ч.6 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради вирішив: 
 
 1. Затвердити склад комісії з виявлення та прийняття майна у комунальну 
власність у новій редакції згідно додатку до даного рішення. 

2. Вважати таким, що втратив чинність п.3 рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 03.03.2020р. №99 «Про створення постійно діючої 
комісії з виявлення та прийняття майна у комунальну власність». 

3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 03.03.2020р. №99  «Про створення постійно діючої комісії з виявлення 
та прийняття майна у комунальну власність» залишити без змін. 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради               
Е. Барчія. 

 
 

Міський  голова             А. БАЛОГА     
 
 
 
 
 
 
 



        Додаток  
        до рішення виконавчого комітету  
        Мукачівської міської ради 
        _______________№______ 

 
 

СКЛАД 
постійно діючої комісії з виявлення та прийняття 

майна у комунальну власність 
 
 
                                                           Голова Комісії: 
 
Барчій Едуард Васильович - заступник Мукачівського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради.                                                           

                                                          
Заступник голови комісії: 

 
Блінов Андрій Юрійович - начальник управління міського 

господарства Мукачівської міської ради. 
 

Секретар комісії: 
 

Мищук Валентина Володимирівна - головний спеціаліст відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
управління міського господарства 
Мукачівської міської ради. 
 

Члени комісії: 
 

Бортейчук Юрій Юрійович - начальник юридичного відділу 
Мукачівської міської ради; 

 
Буднік Володимир Юрійович - заступник начальника управління міського 

господарства Мукачівської міської ради; 
 
Буташ Анастасія Миколаївна - головний спеціаліст відділу комунальної 

власності та земельних відносин управління 
міського господарства Мукачівської міської 
ради; 

 
Кришінець-Андялошій  - начальник управління освіти, культури, 
Катерина Олександрівна молоді та спорту Мукачівської міської ради; 
 



Роман Вячеслав Ференцович - начальник управління муніципальної 
інспекції Мукачівської міської ради; 

 
Переста Світлана Михайлівна - головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства управління 
міського господарства Мукачівської міської 
ради. 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                                 О. ЛЕНДЄЛ 
 
 
 
 


