
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про створення робочої групи з питань облаштування майданчиків для платного 

паркування транспортних засобів 

 

 
З метою вирішення питань паркування транспортних засобів на вулицях, 

площах і дорогах Мукачівської міської територіальної громади, забезпечення 

справляння збору за місця для паркування транспортних засобів, керуючись 

Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

сфери паркування транспортних засобів», Податковим кодексом України, 

відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 

№1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», 

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

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити робочу групу з питань облаштування майданчиків для 

платного паркування транспортних засобів.  

2. Затвердити склад робочої групи згідно додатку до даного 

розпорядження. 

3. За результатами проведеної роботи скласти акти обстеження. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова.  
 

 

Міський голова                                          Андрій БАЛОГА 

 
 



       

       Додаток  

до розпорядження  

Мукачівської міської ради 

09.12.2021 № 446 

 

Склад робочої групи 

з питань облаштування майданчиків для платного паркування  

транспортних засобів 

 

Голова робочої групи: 

Блінов Андрій Юрійович  –  начальник управління міського         

 господарства Мукачівської міської  

ради. 

   

Секретар робочої групи: 

Чиж Жанна Вячеславівна  –  головний спеціаліст відділу житлово-                   

   комунального господарства  

   управління міського господарства  

   Мукачівської міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

Бідзіля Олександр Васильович        – директор Мукачівського міського 

комунального підприємства 

«Мукачівпастранс»; 

 

Дерев’яник Маріанна Федорівна     – начальник відділу економіки 

Мукачівської міської ради; 

 

Ілов Василь Адамович   – голова Мукачівської міської  

       дитячої громадської організації 

       «Всеукраїнський Рух  

       Школа безпеки» (за згодою); 

 

Кейс Сергій Гейзович                       – заступник начальника управління - 

начальник відділу державного 

контролю та нагляду за безпекою на 

транспорті  Управління 

Укртрансбезпеки у Закарпатській 

області (за згодою); 

 

Попадинець Андрій Васильович – начальник відділу житлово-                                    

    комунального господарства  

   управління міського господарства   

   Мукачівської міської ради; 

 

 



 

 

Роман Вячеслав Ференцович           – начальник управління муніципальної 

інспекції Мукачівської міської ради;  

 

Тишков Станіслав Сергійович –  головний спеціаліст юридичного 

   відділу Мукачівської міської ради; 

 

Шутко Роберт Вячеславович            – депутат Мукачівської міської ради 8-го 

скликання (за згодою). 

    

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 
 

 

 


