
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 
__________                            Мукачево                                                     №___ 

 
 

Про затвердження  складу опікунської ради при виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які 
потребують опіки (піклування). 
 
 

З метою захисту прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки 
(піклування), відповідно до Цивільного Кодексу України, ч.3 ст.9 Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Правил опіки 
та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у 
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 
26.05.1999р. № 34/166/131/88 та у зв’язку з кадровими змінами, керуючись пп.4 
п. «б» ч.1 ст.34, ч.1 ст.52 ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської  ради 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті Мукачівської 
міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки 
(піклування) згідно з додатком 1 до цього рішення. 
 
2. Вважати таким, що втратив чинність п.3 рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 25.05.2021р. №180 «Про опікунську раду при 
виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань забезпечення прав 
повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради Ростислава Федіва. 
 
 
Міський голова                                                                              Андрій БАЛОГА 



 Додаток 1 
                                                                              до рішення виконавчого комітету            
                                                                              Мукачівської міської ради 
                                                                              _____________ № ________ 

 
Склад 

опікунської ради при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради з питань 
забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування). 

 
 

Голова комісії: 
Федів Ростислав Євгенович 

 
перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради 

Заступник голови комісії: 
Зотова Наталія Василівна            

  
начальник управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради 

Секретар комісії: 
Бойко Вікторія Костянтинівна     

 
начальник відділу державних пільг та 
компенсаційних виплат управління 
соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради 

Члени ради:  
Біров Людвик Бенямінович 

 

староста Дерценського старостинського 
округу 

Газдик Михайло Михайлович 

 

староста Доробратівського старостинського 
округу 

Гасинець Вячеслав 
Омелянович 

староста Лавківського старостинського 
округу 

Гегедош Ольга Леонідівна  директор Комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг Мукачівської 
міської ради» (за згодою) 

Іпполітов Тарас Васильович директор Мукачівського 
психоневрологічного інтернату (за згодою)  

Карпінський Олег Леонідович завідувач АЗПСМ №1 КНП «ЦПМСД 
Мукачівської ТГ» 



Качур Євген Іванови 

 

староста Новодавидківського 
старостинського округу  

Кізман Вікторія Степанівна 

 

староста Павшинського старостинського 
округу 

Логойда Алла Томашівна завідувач сектору, головний державний 
соціальний інспектор управління соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради 

Никуляк Людмила Іванівна  головний спеціаліст Мукачівського відділу 
обслуговування громадян № 4 (сервісний 
центр) ГУПФУ в Закарпатській області (за 
згодою) 

Паук Олег Іванович 

 

староста Завидівського старостинського    
округу 

Плеша Василь Васильович староста Залужанського старостинського 
округу 

Розгай Галина Андріївна голова Мукачівської міської організації 
Товариства Червоного Хреста України (за 
згодою) 

Товтин Тетяна Володимирівна головний спеціаліст сектору координації 
соціальних послуг управління соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради 

Феделеш Віта Василівна головний спеціаліст відділу державних пільг 
та компенсаційних виплат управління 
соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради 

Фехтел Аннамарія Вікентіївна староста Ключарківського старостинського 
округу 

Фолучко Михайло Михайлович директор Мукачівського 
психоневрологічного інтернату № 1 (за 
згодою) 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 


