
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про призначення осіб, відповідальних 

за стан охорони праці та пожежної безпеки 

у апараті міської ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органах Мукачівської міської ради 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом     України  «Про   службу в органах  місцевого   самоврядування», 

Кодексом законів про працю України, Законом України «Про охорону праці», 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», з метою профілактики 

нещасних випадків і пожеж, посилення дієвого контролю за дотриманням 

нормативних актів з питань охорони праці та пожежної безпеки у апараті 

міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах 

Мукачівської міської ради: 

 

1.ПРИЗНАЧИТИ  відповідальним за охорону праці та пожежну безпеку у  

апараті міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах 

Мукачівської міської ради, головного спеціаліста відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 

міської ради ЯЦКІВА Володимира. 

 

2.ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за належний технічний стан і безпечну 

експлуатацію адміністративної будівлі виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради (адреса площа Духновича Олександра, 2, місто Мукачево), а також 

за безпечне утримання та експлуатацію технічних засобів протипожежного 

захисту виконавчого комітету Мукачівської міської ради, завідувача 

господарством господарського відділу Мукачівської міської ради 

КРИЖАНОВСЬКОГО Олександра. 

 

3.Відповідальному за охорону праці та пожежну безпеку у апараті міської 

ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах Мукачівської 

міської ради ЯЦКІВУ Володимиру: 

3.1.Розробити у термін до 12 березня 2022 року, відповідну документацію 

та заходи з питань охорони праці та пожежної безпеки у апараті міської ради та 

її виконавчого комітету, інших виконавчих органах Мукачівської міської ради; 
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3.2. Провести у термін до 12 березня 2022 року з посадовими особами та 

іншими працівниками апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів Мукачівської міської ради відповідні інструктажі з питань 

охорони праці та пожежної безпеки; 

3.3. У своїй роботі керуватися нормативно-правовими актами України з 

охорони праці та пожежної безпеки. 

 

4. Відповідальними за стан охорони праці та пожежної безпеки у апараті 

міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах 

Мукачівської міської ради призначити: 

- у відділі контролю та організаційного забезпечення діяльності 

виконавчого  комітету міської ради та її виконавчого комітету (каб.31,32) –

Ганну Лендьєл, начальника відділу; 

- у відділі інформатизації та зв’язків з громадськістю Мукачівської 

міської ради (каб.30, 32) - Владислава Микиту, начальника відділу; 

- у відділі бухгалтерського обліку та звітності Мукачівської міської ради 

(каб.47, 48) – Людмилу Генералюк, начальника відділу; 

- у юридичному відділі Мукачівської міської ради (адмінприміщення 

юридичного відділу пл. Духновича Олександра, 2,  м. Мукачево) – Івана Ільтьо, 

в.о. начальника відділу; 

- у службі персоналу Мукачівської міської ради (каб.34) – Валерію 

Ліпінську, начальника служби; 

- у секторі з питань запобігання та виявлення корупції апарату міської 

ради та її виконавчого комітету ( каб. 62) - Наталію Кіян, завідувача сектору; 

- у секретаріаті ради (каб. 72, 73, 74) Леоніда Стегуру, керівника 

секретаріату; 

- у відділі інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської 

ради ( каб. 76) - Олесю Шпеник, начальника відділу; 

- у відділі ведення Державного реєстру виборців Мукачівської міської 

ради ( каб. 77) - Володимира Плешу, начальника відділу; 

- у відділі з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради (каб. 64, 65) – Валентину Карпік, начальника 

відділу; 

- у відділі державного архітектурно-будівельного контролю Мукачівської 

міської ради ( каб. 71 ) - Василя Пушкаша, в.о. начальника відділу; 

- у службі у справах дітей Мукачівської міської ради ( каб. 50, 51) – Ольгу 

Степанову, начальника служби; 

- у відділі економіки Мукачівської міської ради (каб. 44, 46,47) – 

Маріанну Дерев’яник, начальника відділу; 

- у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської 

міської ради (адмінприміщення ЦНАПу: пл. Духновича Олександра, 2,  м. 

Мукачево) – Василя Свириду, начальника відділу; 
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- адмінприміщення управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради (пл. Духновича Олександра, 2,  м. Мукачево) – 

Наталію Зотову, начальника управління; 

- адмінприміщення управління будівництва та інфраструктури 

Мукачівської міської ради (пл. Духновича Олександра, 2,  м. Мукачево) –

Михайла Желізника, начальника управління; 

- адмінприміщення управління міського господарства Мукачівської 

міської ради (пл. Духновича Олександра, 2,  м. Мукачево) – Андрія Блінова, 

начальника управління; 

- адмінприміщення фінансового управління Мукачівської міської ради 

(пл. Духновича Олександра, 2,  м. Мукачево) – Мар’яну Тобу, начальника 

управління; 

- адмінприміщення управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради (адмінприміщення: пл. Духновича Олександра, 2,  м. 

Мукачево) – Катерину Крищінець-Андялошій, начальника управління; 

- в управлінні муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 

(адмінприміщення: Ужгородська, 25, м. Мукачево) – Вячеслава Романа, 

начальника управління; 

- в архівному відділі Мукачівської міської ради ( адмінприміщення: вул. 

Духновича, 89, м. Мукачево) – Оксану Лабош, начальника відділу; 

- в адміністративних будівлях Лавківського старостинького округу – 

Вячеслава Гасинця, старосту; 

- в адміністративних будівлях Павшинського старостинського округу – 

Вікторію Кізман, старосту; 

- в адміністратив них будівлях Новодавидківсього старостинського 

округу- Євгена Качура, старосту; 

- в адміністративних будівлях Залужанського старостинського округу- 

Василя Плешу, старосту; 

- в адміністративних будівлях Дерценського старостинського округу – 

Людвика Біров, старосту; 

- в адміністративних будівлях Ключарківського старостинського округу-

Аннамарію Фехтел, старосту; 

- в адміністративних будівлях Завидівського старостинського округу – 

Олега Паука, старосту; 

- в адміністративних будівлях Доробратівського старостинського округу – 

Михайла Газдика, старосту. 

 

5. Визначити, що у разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження 

тощо) відповідальних осіб, зазначених у пункті 4 даного розпорядження, 

відповідальність за стан охорони праці покладається на посадових осіб, на яких 

покладено виконання обов’язків керівників. 

 

6. Інформацію про призначення відповідальних осіб та інструкцію щодо 

порядку дій у разі виникнення пожежі розмістити у кожному відділі та 
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структурному підрозділі апарату міської ради та виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів Мукачівської міської ради. 

 

7. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Мукачівського 

міського голови від 03.10.2017 № 393 «Про організацію пожежної безпеки в 

виконавчому комітеті Мукачівської міської ради». 

 

  8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради ЛЕНДЄЛА 

Олександра. 

 

                                                    

Міський голова                                                            Андрій БАЛОГА  

 


