
 

 

 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

            м. Мукачево      № ____ 
 

Про утворення експертної комісії 

Мукачівської міської ради та її 

виконавчого комітету та 

затвердження її складу 

 

 

З метою організації і проведення експертизи цінності документів, що 

утворилися в діловодстві Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, 

та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертної 

комісії архівного відділу Мукачівської міської ради, відповідно до Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

утворення  діяльності експертних комісій з проведення експертизи цінності 

документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

08.08.2007р.  № 1004, Наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 

1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію 

державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і 

комунального підприємства, установи та організації», керуючись п.п. 13, 20 ч. 4 

ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити експертну комісію Мукачівської міської ради та її 

виконавчого комітету, затвердити її склад згідно додатку до даного 

розпорядження. 

 

2. Визначити Бречко Інесу, головного спеціаліста відділу контролю та 

організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради, 

відповідальною за архів Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету. 

 

3. Експертній комісії, у строк до 08.02.2022 року, розробити Положення 

про експертну комісію Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, та 

подати його на затвердження Мукачівському міському голові. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

Міський голова                                                                                    Андрій БАЛОГА 



Додаток до розпорядження 

Мукачівського міського голови 

_______ № ___ 

 

 

С К Л А Д 

експертної комісії Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету 

 

Голова комісії: 

 

Лендєл Олександр Васильович        - керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради;                                                        

 

Секретар комісії: 

 

Лендьєл Ганна Тиберіївна - начальник відділу контролю та 

організаційного забезпечення діяльності 

виконавчого комітету та міської ради;  

 

Члени комісії: 

 

Генералюк Людмила Іванівна - начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Мукачівської міської ради; 

 

Дерев’яник Мар’яна Федорівна  - начальник відділу економіки Мукачівської 

міської ради; 

 

Ільтьо Іван Іванович          - головний спеціаліст юридичного відділу 

Мукачівської міської ради; 

 

Карпік Валентина Павлівна           - начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 

Мукачівської міської ради; 

 

Ліпінська Валерія Людвигівна         -    начальник служби персоналу  Мукачівської  

                                                        міської ради; 

 

Свирида Василь Васильович   - начальник Центру надання адміністративних 

послуг Мукачівської міської ради; 

 

Стегура Леонід Вікторович             - керівник секретаріату Мукачівської міської 

ради; 

 

Степанова Ольга Рудольфівна       - начальник служби у справах дітей 

Мукачівської міської ради; 



 

Тангел Наталія Василівна  -   головний спеціаліст архівного відділу 

Мукачівської міської ради.  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                            Олександр ЛЕНДЄЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


