
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево     № ____ 

 

Про внесення змін до розпорядження Мукачівського міського голови 

«Про встановлення статусу приміщення з обмеженим доступом серверній 

кімнаті виконавчого комітету Мукачівської міської ради та затвердження 

Порядку доступу до приміщення серверної кімнати» від 23.09.2021 № 323 

 

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Внести зміни до додатку 2 розпорядження Мукачівського міського 

голови «Про встановлення статусу приміщення з обмеженим доступом 

серверній кімнаті виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 

затвердження Порядку доступу до приміщення серверної кімнати» від 

23.09.2021 № 323 виклавши його у новій редакції згідно додатку до даного 

розпорядження. 

2. В іншій частині розпорядження Мукачівського міського голови 

«Про встановлення статусу приміщення з обмеженим доступом серверній 

кімнаті виконавчого комітету Мукачівської міської ради та затвердження 

Порядку доступу до приміщення серверної кімнати» від 23.09.2021 № 323 

залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

начальника відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської 

ради Олесю Шпеник. 

 

 

Міський голова                                                    Андрій БАЛОГА 



Додаток до розпорядження 

Мукачівського міського голови 

від 28.03.2022 № 112 

Додаток 2 

до розпорядження Мукачівського 

міського голови 

від 23.09.2021 №323 

 

Перелік осіб, які мають право доступу до приміщення 

серверної кімнати виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

 

№ 

п/п 
Посада ПІБ 

Без особистого дозволу начальника відділу, 

але у супроводі відповідальних осіб: 

1. Мукачівський міський голова Балога Андрій Вікторович 

2. Перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради 

Федів Ростислав Євгенович 

3. Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради 

Барчій Едуард Васильович 

4. Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

Лендєл Олександр 

Васильович 

Безперешкодний доступ до приміщення та перебування: 

1. Начальник відділу інформаційно-

аналітичних комплексів Мукачівської 

міської ради 

Шпеник Олеся Іванівна 

2. Головний спеціаліст відділу 

інформаційно-аналітичних комплексів 

Мукачівської міської ради 

Баранов Євгеній 

Олександрович 

3. Головний спеціаліст відділу 

інформаційно-аналітичних комплексів 

Мукачівської міської ради 

Пенський Артем 

Вікторович 

4.  Оператор з обслуговування комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення 

відділу інформаційно-аналітичних 

комплексів Мукачівської міської ради 

Ціко Євген Євгенович 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради     Олександр ЛЕНДЄЛ 
 


