
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 03.11.2021           м. Мукачево      № 391 

 

 

Про внесення змін до розпорядження Мукачівського міського голови від 

23.11.2018 №548 «Про створення міської комісії з питань реалізації цінової 

політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському 

транспорті» 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами у структурних підрозділах Мукачівської 

міської ради, керуючись ст. 28, п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Внести зміни до складу міської комісії з питань реалізації цінової 

політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському 

транспорті та викласти його згідно Додатку до даного розпорядження. 

2. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження Мукачівського 

міського голови від 03.06.2021 №185 «Про внесення змін до розпорядження 

Мукачівського міського голови від 23.11.2018р. №548 «Про створення міської 

комісії з питань реалізації цінової політики у житлово-комунальному 

господарстві та на міському пасажирському транспорті», та пункт 3 

розпорядження Мукачівського міського голови від 23.11.2018р. №548 «Про 

створення міської комісії з питань реалізації цінової політики у житлово-

комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті». 

3. В іншій частині розпорядження Мукачівського міського голови від 

23.11.2018 №548 «Про створення міської комісії з питань реалізації цінової 

політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському 

транспорті» залишити без змін. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова      

       Андрій БАЛОГА
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Додаток  

до розпорядження  

Мукачівського міського голови  

 03.11.2021  № 391 

Склад міської комісії  

з питань реалізації цінової політики у житлово-комунальному господарстві  

та на міському пасажирському транспорті 

 

Голова комісії: 

Барчій Едуард Васильович  - заступник 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: 

Коростельов Аркадій Валерійович  - заступник начальника управління міського    

                                                               господарства Мукачівської міської ради; 
 

Члени комісії: 

 

Байса Катерина Юріївна  - головний спеціаліст, економіст відділу   

                                                               бухгалтерського обліку та звітності   

                                                               управління міського господарства  

                                                               Мукачівської міської ради; 

 

Бандурчак Людмила Михайлівна  - заступник начальника управління  

                                                               соціального захисту населення  

                                                               Мукачівської міської ради; 

 

Гарапко Віталія Михайлівна  - заступник начальник юридичного відділу    

                                                               Мукачівської міської ради; 

 

Герц Мирослав Мирославович   - заступник начальника фінансового  

                                                               управління – начальник бюджетного    

                                                               відділу фінансового управління   

                                                               Мукачівської міської ради; 

 

Дерев'яник Маріанна Федорівна  - начальник відділу економіки Мукачівської   

                                                               міської ради; 
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Тишков Станіслав Сергійович - головний спеціаліст юридичного відділу 

Мукачівської міської ради; 

 

Шаблій Маріанна Атанасівна  - начальник відділу планування доходів 

бюджету, грошового обігу, цінних паперів 

та з питань нових форм господарювання 

фінансового управління Мукачівської 

міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Олександр ЛЕНДЄЛ 

Мукачівської міської ради       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


