
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

27.10.2021            м. Мукачево      № 380 

 

 

Про створення комісії 

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

08.06.2021р. № 215 «Про надання дозволу на замовлення та виготовлення 

проєктно-кошторисної документації», комісійно погодити місце складування 

намулу (грунту) за робочим проектом « Розчистка русла р. Латориця біля Нове 

Давидково в урочищі «Кузьмово» Мукачівського району з метою забезпечення 

комплексу заходів щодо збереження водності річки та її охорони від 

забруднення, керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” : 

1. Створити комісію з погодження місця складування намулу (грунту) на 

руслі річки Латориця на території населеного пункту с.Нове Давидково 

Мукачівської міської територіальної громади.       

2. Затвердити склад комісії згідно додатку до даного розпорядження.  

3. За результатами проведеної роботи скласти акт обстеження. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова.  

 

 

Міський голова                                    Андрій БАЛОГА 
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Додаток 

до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

27.10.2021 № 380 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з погодження місця складування намулу (грунту) річки Латориця на території 

населеного пункту с. Нове Давидково Мукачівської міської територіальної 

громади 

Голова комісії 

Барчій Едуард Васильович  Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих  органів Мукачівської 

міської ради  

Члени комісії 

Блінов Андрій Юрійович  начальник управління міського              

господарства  Мукачівської міської ради  

Буднік Володимир Юрійович Заступник начальника управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 

Владимир Вікторія Юріївна спеціаліст 2 категорії відділу комунальної 

власності та земельних відносин управління 

міського господарства Мукачівської міської 

ради 

Греба Вікторія Василівна  головний спеціаліст відділу комунальної 

власності та земельних відносин управління 

міського господарства Мукачівської міської 

ради 

Коростильов Аркадій Валерійович  Заступник начальника управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 

Майданевич Яна Борисівна головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 
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Островка Ірина Василівна головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства управління 

міського господарства Мукачівської міської 

ради 

Саміляк Артур Сергійович заступник начальника відділу комунальної 

власності та земельних відносин управління 

міського господарства Мукачівської міської 

ради 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету   

Мукачівської міської ради                                          Олексанр ЛЕНДЄЛ 


