
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 Про створення комісії з надання фінансової допомоги ОСББ згідно 

Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки  

 

 На виконання рішення Мукачівської міської ради від 17.12.2021р №687 

«Про затвердження Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки», та рішення Мукачівської міської ради від 

27.01.2022р. №717 «Про затвердження Порядку реалізації Програми підтримки 

та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»,  керуючись 

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

Україні»: 

1. Створити комісію з надання фінансової допомоги ОСББ згідно Програми 

підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

2. Затвердити склад комісії з надання фінансової допомоги ОСББ згідно 

Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки згідно додатку до цього розпорядження. 

3. Засідання комісії проводити по мірі надходження заяв. 

4. Результати  роботи комісії оформити протоколом. 

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Мукачівського 

міського голови від 07.12.2021р. №438_«Про створення комісії з надання 

фінансової допомоги ОСББ згідно Порядку реалізації Програми підтримки та 

стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 
 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

                                                                                                     
 



Додаток до розпорядження 

Мукачівського міського голови 

08.02.2022 № 42 
                                                     

 

Склад комісії з надання фінансової допомоги ОСББ 

згідно Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

 

Голова комісії: 

Блінов Андрій Юрійович - начальник управління міського 

господарства Мукачівської міської ради.       

 

Заступник голови комісії: 

Коростельов Аркадій Валерійович  - заступник начальника управління міського 

      господарства Мукачівської міської ради. 

Секретар комісії: 

Полончак Неоніла Михайлівна       - начальник відділу розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради. 

Члени комісії: 

Бігунець Роман Романович  - депутат Мукачівської міської ради  

8-го скликання (за згодою); 
 

Боднар Михайло Михайлович - депутат Мукачівської міської ради  

8-го скликання (за згодою); 
 

Герц Мирослав  Мирославович     -  заступник начальника управління,  

      начальник бюджетного відділу фінансового 

   управління Мукачівської міської ради; 
 

Дзьобак Ольга Семенівна               - начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності управління міського 

господарства Мукачівської міської ради; 
 

Ільницький Михайло Михайлович  - депутат Мукачівської міської ради  

8-го скликання (за згодою); 
 

Кравчук Юрій Олексійович  - депутат Мукачівської міської ради  

8-го скликання (за згодою); 
 

Лізанець Олександр    - депутат Мукачівської міської ради 

Олександрович              8-го скликання (за згодою); 
 



 

Лопатюк Христина Адальбертівна  - депутат Мукачівської міської ради  

8-го скликання (за згодою); 
 

Нетребко Тетяна Олексіївна - головний спеціаліст, кошторисник відділу 

житлово-комунального господарства 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; 

 

Ткачук Руслан Андрійович  - депутат Мукачівської міської ради  

8-го скликання (за згодою); 
 

 

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 

 


