
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про прийняття на тимчасову роботу 

 

 

 Відповідно до рішення 12 сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради 

від 26.08.2021 № 486 «Про затвердження Програми організації громадських 

оплачуваних робіт для молоді у вільний від навчання час на 2022-2024 роки», 

згідно договору укладеного з Мукачівським міськрайонним центром зайнятості 

від 29.06.2022  № 070222062900001, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. Прийняти на посади підсобних робітників по впорядкуванню 

документів для виконання оплачуваних громадських робіт у відділах 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради: 

  1)  На період з 04.07.2022 по 15.07.2022 на умовах неповного робочого 

дня (5 годин) з окладом 6500,00 грн. на місяць:  

ТАРАХОНИЧ Ярину Михайлівну, згідно направлення на громадські 

роботи від 29.06.2022 № 07022206290001001; 

СЕРЕДА Ангеліну Романівну, згідно направлення на громадські роботи 

від 29.06.2022 № 07022206290001002; 

ЛІТВІНЧУК Максима Романовича, згідно направлення на громадські 

роботи від 29.06.2022 № 07022206290002001; 

ЯКУБОВСЬКУ Карину Миколаївну, згідно направлення на громадські 

роботи від 30.06.2022 № 07022206290007001; 

ЧУБІРКО Олександра Вікторовича, згідно направлення на громадські 

роботи від 30.06.2022 № 07022206290006001; 

ШКИРТА Катерину Тарасівну, згідно направлення на громадські роботи 

від 30.06.2022 № 07022206290008001; 

ВЕРЕБ Каміллу Георгіївну, згідно направлення на громадські роботи від 

30.06.2022 № 07022206290009001; 

БАЛОГ Ліну Романівну, згідно направлення на громадські роботи від 

30.06.2022 № 07022206290010001; 

КНИШ Дем’яна Михайловича, згідно направлення на громадські роботи 

від 30.06.2022 № 07022206290011001; 

МАДАР Валерію Іванівну, згідно направлення на громадські роботи від 

30.06.2022 № 07022206290014001. 
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2)  На період з 04.07.2022 по 11.07.2022 на умовах неповного робочого 

дня (5 годин) з окладом 6500,00 грн. на місяць: 

ГУНГРЕДЕРА Олександра Вільгельмовича, згідно направлення на 

громадські роботи від 30.06.2022 № 07022206290016001. 

3) На період з 04.07.2022 по 15.07.2022 на умовах неповного робочого дня 

(7 годин) з окладом 6500,00 грн. на місяць: 

ІЛЬНИЦЬКОГО Миколу Миколайовича, згідно направлення на 

громадські роботи від 29.06.2022 № 07022206290003001; 

АКСЬОМ Богдана Васильовича, згідно направлення на громадські роботи 

від 29.06.2022 № 07022206290004001; 

МІЩЕНКО Олександра Йосиповича, згідно направлення на громадські 

роботи від 30.06.2022 № 07022206290005001; 

СВИРИДУ Ангеліну Василівну, згідно направлення на громадські роботи 

від 30.06.2022 № 07022206290012001; 

ЦИФРА Валерію Володимирівну, згідно направлення на громадські 

роботи від 30.06.2022 № 07022206290013001. 

  

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Лендєла 

Олександра. 

 

 

Міський голова                                Андрій БАЛОГА 


