
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження Мукачівського міського голови від 

06.04.2022 № 133 «Про створення комісії з обстеження підвальних приміщень 

багатоквартирних будинків для визначення можливості їх використання для 

укриття населення, як найпростіших укриттів» 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на 

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та покращання стану 

укриття населення, відповідно до п.25 ч.2 ст.19 Кодексу цивільного захисту 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №138 

«Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», наказу 

Міністерства внутрішніх справ України від 9 липня 2018 року № 579 «Про 

затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 30 

липня 2018 року за № 879/32332,  рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради від 01 квітня 2022 року № 118 «Про затвердження Програми 

удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції», керуючись п.п. 19, 

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

 

1. Внести зміни до складу комісії з обстеження підвальних приміщень 

багатоквартирних будинків для визначення можливості їх використання для 

укриття населення, як найпростіших укриттів та викласти його згідно додатку 

до даного розпорядження.  

2. Вважати таким, що втратив чинність п.2 розпорядження Мукачівського 

міського голови від 06.04.2022 № 133 «Про створення комісії з обстеження 

підвальних приміщень багатоквартирних будинків для визначення можливості 

їх використання для укриття населення, як найпростіших укриттів».  

3. В іншій частині розпорядження Мукачівського міського голови від 

06.04.2022 № 133 «Про створення комісії з обстеження підвальних приміщень 
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багатоквартирних будинків для визначення можливості їх використання для 

укриття населення, як найпростіших укриттів» залишити без змін.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова.  

 

Міський голова                                          Андрій БАЛОГА 

 



        

       Додаток до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

11.04.2022 № 136 

 

Склад комісії 

з обстеження підвальних приміщень багатоквартирних будинків для визначення 

можливості їх використання для укриття населення, як найпростіших укриттів 

 

Голова комісії: 

Попадинець Андрій Васильович - начальник відділу житлово-комунального 

господарства управління міського 

господарства Мукачівської міської ради. 

  

Секретар комісії: 

Яцків Володимир Васильович  - головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

оборонної роботи Мукачівської міської ради. 

Члени комісії: 

 Боднар Мирослав Антонович            - директор ТОВ «УК НАВІБУД» (за 

згодою); 

 

 

Мядін Павло Васильович - начальник служби каналізаційних мереж 

КП «Міськводоканал» Мукачівської міської 

ради; 

 

Нетребко Тетяна Олексіївна - головний спеціаліст, кошторисник відділу 

житлово-комунального господарства 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; 

 

Полончак Неоніла Михайлівна - начальник відділу розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

управління міського господарства   

Мукачівської міської ради; 

 

Тягур Володимир Васильович - начальник служби водопровідних мереж 

КП «Міськводоканал» Мукачівської міської 

ради; 

 

Щербан Василь  Михайлович         - начальник відділу цивільного захисту 

Мукачівського районного управління ГУ 

ДСНС України в Закарпатській області (за 

згодою); 



 

Ющик Роман Олександрович - заступник директора ММКП «Ремонтне-

будівельне управління»; 

 

                                                             - уповноважена особа від співвласників  

                                                              будинку, голова правління ОСББ. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради             Олександр ЛЕНДЄЛ 


