
 
 

 
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 комісії з питань надання грошової компенсації для 
придбання житла певній категорії громадян та членам їх сімей 
 

 
 З метою виплати цільової грошової компенсації для придбання житла, 

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 719 
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», від 
28.03.2018 року № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», 
від 18.04.2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну 
цілісність України», від 20.02.2019 року № 206 «Питання забезпечення житлом 
деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх 
сімей», у зв’язку з кадровими змінами, 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 Комісії з питань надання грошової компенсації для 
придбання житла певній категорії громадян та членам їх сімей, згідно з 
додатком 1 до цього рішення. 
 
2. Визнати таким, що втратило чинність п. 3 рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 06.04.2021 року № 126 «Про Комісію з питань 
надання грошової компенсації для придбання житла певній категорії громадян 
та членам їх сімей». 

 
3. Контроль за виконанням цього 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  

Комісії з питань надання грошової компенсації для придбання житла певній 
категорії громадян та членам їх сімей  

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 Комісії: 
Боднар Адік Васильович  

 
заступник начальника відділу економіки 
Мукачівської міської ради; 

Гелетей Федор Федорович 
 

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

Герц Мирослав Мирославович 
 

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

Гордубей Маріанна Іванівна  начальник відділу персоніфікованого обліку 
отримувачів пільг, гарантій та компенсацій 
управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради; 

Логойда Алла Томашівна 
 
 
 

завідувач сектору, головний державний 
соціальний інспектор управління соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради; 
 

Попфолуші Світлана Василівна начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради; 



Удут Іван Юрійович  член правління ГО «Спілка учасників 
антитерористичної операції міста Мукачево та 
Мукачівського району» (за згодою); 

Чурила Мирослава Миронівна  головний спеціаліст відділу  житлово-
комунального господарства управління 
міського господарства Мукачівської міської 
ради. 
 
 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                                                      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


