
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження Мукачівського міського голови від 

28.02.2022 № 84 «Про створення постійно діючої комісії з розгляду звернень 

суб’єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи» 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Мукачівської міської 

ради, керуючись п.20 ч.4 ст. 42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни до розпорядження  Мукачівського міського голови від 

28.02.2022 № 84 «Про створення постійно діючої комісії з розгляду звернень 

суб’єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи», а саме додаток 

1  до розпорядження  Мукачівського міського голови від 28.02.2022 № 84 «Про 

створення постійно діючої комісії з розгляду звернень суб’єктів 

господарювання щодо встановлення режиму роботи» викласти у новій редакції 

згідно з додатком  до цього розпорядження. 

2. В іншій частині  розпорядження Мукачівського міського голови від 

28.02.2022 № 84 «Про створення постійно діючої комісії з розгляду звернень 

суб’єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи» залишити без 

змін. 

3. 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 

10.05.2022 № 167 
                                                     

 

 
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 

  

Газдик Михайло Михайлович староста Доробратівського 

старостинського округу 

  

Гасинець Вячеслав Омелянович староста Лавківського 



 

                                                          2                                    Продовження додатку 

старостинського округу  

  

Ільтьо Іван Іванович начальник юридичного відділу 

Мукачівської міської ради 

  

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 

 

 

 

Тороній Едуард Володимирович 

заступник начальника Мукачівської 

ДПІ, начальник відділу електронних 

сервісів та звітності, організації роботи 

ЦОП  ГУ ДПС у Закарпатській області 

(за згодою) 

 

заступник начальника Мукачівського 

районного управління поліції ГУНП в 

Закарпатській області (за згодою) 

  

Фехтел Аннамарія Вікентіївна староста Ключарківського 

старостинського округу 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


