
 

 

 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

            м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження складу комісії з питань розгляду заяв щодо висунення 

кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» 

 

 

З метою належної організації роботи комісії з питань розгляду заяв щодо 

висунення кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати - 

героїня», у зв`язку з кадровими змінами, відповідно до Закону України «Про 

державні нагороди», Положення про почесні звання України, затвердженого 

Указом Президента України від 29.06.2001р. №476/2001, керуючись п.20 ч.4 

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

1. Затвердити склад комісії з питань розгляду заяв щодо висунення 

кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» згідно 

додатку до цього розпорядження. 

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 розпорядження 

Мукачівського міського голови від 12.01.2022 року № 6 «Про комісію з питань 

розгляду заяв щодо висунення кандидатури на присвоєння почесного звання 

України «Мати - героїня». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради Наталію 

ЗОТОВУ. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

 



Додаток до розпорядження 

Мукачівського міського голови 

07.07.2022 № 229 

 

СКЛАД 

комісії з питань розгляду заяв щодо висунення кандидатури на присвоєння 

почесного звання України «Мати - героїня» 
 

Голова комісії: 

Тайпс Юлія Мирославівна - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Мукачівської міської ради 

 

Заступник голови комісії: 

Зотова Наталія Василівна - начальник управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради 

 

Секретар комісії:  

Береш Світлана Василівна - головний спеціаліст відділу персоніфікованого 

обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління соціального 

захисту населення Мукачівської міської ради 

 

Члени комісії: 

Асеєва Іра Василівна - головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку 

отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради. 

 

Андрейко Вячеслав Іванович – начальник відділу превенції Мукачівського 

районного відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області (за згодою); 
 

Горват Маріанна Євгенівна - заступник директора Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Мукачівської міської територіальної громади» (за згодою); 
 

Лендьєл Ганна Тиберіївна - начальник відділу контролю та організаційного 

забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради; 
 

Логойда Алла Томашівна - завідувач сектору, головний державний соціальний 

інспектор сектору державних соціальних інспекторів управління соціального 

захисту населення Мукачівської міської ради; 
 

Стасів Наталія Михайлівна - головний спеціаліст юридичного відділу 

Мукачівської міської ради; 

 

Степанова Ольга Рудольфівна - начальник служби у справах дітей Мукачівської 

міської ради; 



 

Уліганець Володимир Вадимович - головний спеціаліст відділу дошкільної та 

позашкільної освіти управління освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого     

комітету Мукачівської міської ради     Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


