
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про створення постійно діючої комісії з розгляду звернень суб’єктів 

господарювання щодо встановлення режиму роботи 

 

 

З метою розгляду звернень суб’єктів господарювання Мукачівської міської 

територіальної громади щодо встановлення режиму роботи, а також звернень, 

скарг громадян щодо роботи відповідних об’єктів, порушення тиші та 

громадського порядку, відповідно до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 08.02.2022 р. № 27 «Про режим роботи суб’єктів 

господарювання Мукачівської міської територіальної громади», керуючись п.20 

ч.4 ст. 42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити постійно діючу комісію з розгляду звернень суб’єктів 

господарювання щодо встановлення режиму роботи (далі – комісія). 

2. Затвердити склад постійно діючої комісії з розгляду звернень 

суб’єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи згідно з додатком 

1 до цього розпорядження. 

3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з розгляду 

звернень суб’єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи згідно з  

додатком 2 до цього розпорядження. 

4. Засідання комісії проводити у разі надходження звернень суб’єктів 

господарювання щодо встановлення режиму роботи, а також звернень, скарг 

громадян щодо роботи відповідних об’єктів, порушення тиші та громадського 

порядку. 

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження 

Мукачівського міського голови від 28.01.2021 р. №23 «Про створення постійно 

діючої комісії з  розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо погодження 

цілодобового/нічного режиму роботи та розгляду звернень громадян на роботу 

закладів». 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Ростислава Федіва.     

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 



Додаток 1 до розпорядження 

Мукачівського міського голови 

28.02.2022 № 84 
                                                     

 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії з розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо 

встановлення режиму роботи 

 

  Голова комісії: 

Федів Ростислав Євгенович перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради 

Заступник голови комісії: 
 

Дерев’яник Маріанна Федорівна              начальник відділу економіки       

                                                                      Мукачівської міської ради 

 

  Секретар комісії: 

Дорота Катерина Іванівна       головний спеціаліст відділу економіки  

Мукачівської міської ради 

 

  Члени комісії: 

Адаменко Костянтин Анатолійович заступник начальника Мукачівського 

управління ГУ Держпродспоживслужби 

в Закарпатській області, начальник 

відділу безпечності харчових продуктів 

та ветеринарної медицини 

Мукачівського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області (за згодою) 

  

Біров Людвик Бенямінович  староста Дерценського старостинського 

округу 

  

Блінов Андрій Юрійович Начальник управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 

  

Волошиновський Сергій Васильович заступник начальника управління з 

превентивної діяльності Мукачівського 

районного управління ГУНП в 

Закарпатській області,  



 

                                                          2                                    Продовження додатку 

підполковник поліції (за згодою) 

  

Газдик Михайло Михайлович староста Доробратівського 

старостинського округу 

  

Гарапко Віталія Михайлівна заступник начальника юридичного 

відділу Мукачівської міської ради 

  

Гасинець Вячеслав Омелянович староста Лавківського 

старостинського округу 

  

Качур Євген Іванович староста Новодавидківського 

старостинського округу 

  

Кізман Вікторія Степанівна староста Павшинського 

старостинського округу 

  

Кришінець-Андялошій Катерина 

Олександрівна 

начальник управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської 

ради 

  

Паук Олег Іванович староста Завидівського 

старостинського округу 

  

Плеша Василь Васильович староста Залужанського 

старостинського округу 

  

Роман Вячеслав Ференцович начальник управління муніципальної 

інспекції Мукачівської міської ради 

  

Скальський Євген Володимирович заступник начальника Мукачівської 

ДПІ, начальник відділу електронних 

сервісів та звітності, організації роботи 

ЦОП  ГУ ДПС у Закарпатській області 

(за згодою) 

  

Фехтел Аннамарія Вікентіївна староста Ключарківського 

старостинського округу 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 



Додаток 2 до розпорядження 

Мукачівського міського голови 

28.02.2022 № 84 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійно діючу комісію з розгляду звернень суб’єктів 

господарювання щодо встановлення режиму роботи 

 

1. Постійно діюча комісія з розгляду звернень суб’єктів 

господарювання щодо встановлення режиму роботи (далі – Комісія) - це 

постійно діюча комісія при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради, 

яка створюється відповідно до розпорядження міського голови, яким також 

затверджується її склад.  

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав 

споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.06.2006р. № 833 «Про затвердження Порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 

на ринку споживчих товарів», іншими нормативно-правовими актами України, 

рішеннями Мукачівської міської ради, її виконавчого комітету та Положенням 

про встановлення режиму роботи суб’єктів господарювання Мукачівської 

міської  територіальної громади. 

3. Основними завданнями Комісії є наступні: 

1) розгляд у разі надходження звернень суб’єктів господарювання 

щодо встановлення режиму роботи; 

2) розгляд у разі надходження звернень громадян, колективних скарг 

від мешканців громади щодо порушення тиші та громадського порядку під час 

роботи об’єкта у нічний час та/або подань контролюючих органів щодо 

систематичного порушення громадського порядку, перевищення рівнів шуму та 

вібрації, установлених санітарними нормами, інших вимог чинного 

законодавства України; 

3) надання рекомендацій щодо дотримання суб’єктами 

господарювання, які звернулися до Мукачівської міської ради стосовно 

встановлення режиму роботи, громадського порядку у приміщенні та на 

прилеглій до об’єкта території, заборони використання у нічний час на 

прилеглій до об’єкта території звуковідтворювальної апаратури, інших джерел 

побутового шуму та проведення запуску салютів, використання інших 

піротехнічних засобів; 

4) надання рекомендацій щодо забезпечення суб’єктами 

господарювання, які звернулися до Мукачівської міської ради стосовно 

встановлення режиму роботи, дотримання передбачених чинним 

законодавством вимог щодо безпеки та охорони відповідних об’єктів; 

5) надання рекомендацій щодо забезпечення суб’єктами 

господарювання, які звернулися до Мукачівської міської ради стосовно 

встановлення режиму роботи, дотримання передбачених чинним 



законодавством України санітарно-епідемічних, протипожежних вимог,  правил 

торговельного обслуговування. 

4. Матеріали за зверненнями суб’єктів господарювання формуються 

та подаються на розгляд Комісії відділом економіки Мукачівської міської ради. 

5. Комісія під час розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо 

режиму роботи приймає рішення у формі протоколу.  

6. Організаційні засади діяльності Комісії: 

1) організаційною формою роботи Комісії є її засідання, що 

проводяться один раз на два тижні, за умови наявності матеріалів для розгляду, 

а у разі необхідності засідання Комісії може бути зібрано Головою Комісії 

позачергово; 

2) загальне керівництво Комісією здійснюється Головою, а в разі його 

відсутності - заступником Голови; 

3) головує на засіданнях Комісії Голова, а в разі його відсутності - 

заступник Голови; 

4) засідання Комісії є легітимним, якщо на ньому присутні не менше 

половини її членів; 

5) комісія приймає рішення відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів її членів,  присутніх на засіданні;  

6) у разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні є 

вирішальним; 

7) за результатами кожного засідання Комісії складається протокол, 

який підписує Голова та Секретар; 

8) у разі відсутності Секретаря Комісії для організаційного 

забезпечення роботи Комісії призначається секретар Комісії, з числа членів 

комісії; 

9) Секретар Комісії забезпечує підготовку засідань Комісії. 

7. Повноваження Голови Комісії: 

1) очолює Комісію та здійснює загальне керівництво її діяльністю, а в 

разі його відсутності – заступник Голови; 

2) організовує діяльність Комісії, визначає час і місце проведення 

засідання, скликає та організовує підготовку засідань; 

3) підписує документи від імені Комісії; 

4) представляє Комісію у взаємовідносинах з центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями. 

8. Комісія співпрацює з виконавчими органами Мукачівської міської 

ради, які за потреби можуть надавати необхідну інформаційну, консультаційну 

допомогу в її роботі, тощо. 

9. Під час розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо 

встановлення режиму роботи члени комісії можуть за потреби запитувати у 

суб’єктів господарювання додаткову інформацію. 

10. Під час розгляду звернень громадян, колективних скарг від 

мешканців громади щодо порушення тиші та громадського порядку під час 

роботи об’єкта у нічний час та/або подань контролюючих органів щодо 

систематичного порушення громадського порядку, перевищення рівнів шуму та 

вібрації, установлених санітарними нормами, інших вимог чинного 



законодавства України, Комісія з метою належного їх розгляду може 

отримувати необхідну інформацію від відповідних контролюючих органів. 
 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


