
    

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
_____________                                Мукачево                                 № __________ 
 
 
Про затвердження складу місцевої комісії для формування пропозицій щодо 
потреби в 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, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа   

Враховуючи кадрові зміни та відповідно до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України 26 травня 2021 року  № 615, розпорядження голови Закарпатської 
обласної державної адміністрації від 02.07.2021 р. № 672 „Про регіональну 
комісію з визначення потреби та формування пропозицій щодо розподілу 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа”, 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  місцевої комісії для формування пропозицій щодо 
потреби в 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, підтримку малих 



групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа у складі згідно додатку 1 до цього 
рішення. 

 3.Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 14.07.2020 р. № 252 «Про місцеву 
комісію для формування пропозицій щодо потреби в 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, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа». 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого  
справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Лендєл О. 

 

Міський голова                                                                  Андрій БАЛОГА                                   
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1                                                                                                                                                                                                                                                 
до  рішення виконавчого комітету                                                                                                                                                                                                     
Мукачівської міської ради      

                                                                                                                 _________________№___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                        
СКЛАД 

місцевої комісії для формування пропозицій щодо потреби в 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, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа  

 

Голова комісії: 

Лендєл Олександр 
Васильович 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

Заступники голови комісії: 

Степанова Ольга 
Рудольфівна 

- начальник служби у справах дітей Мукачівської 
міської ради 

Секретар комісії: 

Пойдин Наталія Петрівна -головний спеціаліст служби у справах дітей 
Мукачівської міської ради 

Члени комісії: 

Ільтьо Іван Іванович  - в.о. начальника юридичного відділу 
Мукачівської міської ради 

Гегедош Ольга 
Леонідівна  

- завідувач сектору соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради 

Гелетей Федор 
Федорович 

-старший інспектор з проектно-кошторисної 
роботи відділу будівництва та ремонту 
управління будівництва та інфраструктури 
Мукачівської міської ради 

Генералюк Людмила - начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності Мукачівської міської ради 



Іванівна 

Герц Мирослав 
Мирославович 

- заступник начальника управління, начальник 
бюджетного відділу фінансового управління 
Мукачівської міської ради 

Зотова Наталія Василівна - начальник управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради 

Кришінець-Андялошій 
Катерина Олександрівна  

- начальник управління освіти, культури, молоді 
та спорту Мукачівської міської ради 

Майданевич Яна 
Борисівна 

- головний спеціаліст відділу архітектури та 
містобудування управління міського 
господарства Мукачівської міської ради 

Пушкаш Василь 
Володимирович 

- головний спеціаліст, юрисконсульт відділу 
державного архітектурно-будівельного 
контролю Мукачівської міської ради 

Чурила Мирослава 
Миронівна 

-головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства управління 
міського господарства Мукачівської міської 
ради 

 

  

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                        Олександр ЛЕНДЄЛ 

 
 
 
 


