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ВЗЯЛИ  УЧАСТЬ  У  ЗАСІДАННІ: 
 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ : 
 
 
Балога Андрій Вікторович 
Барчій Едуард Васильович 
Блінов Андрій Юрійович  
Галай Олександр Юрійович 
Газдик Михайло Михайлович 
Гасинець Вячеслав Омелянович 
Горячкун Олександр Юрійович 
Зотова Наталія Василівна 
Качур Євген Іванович 
Кізман Вікторія Степанівна 
Колядка Іван Михайлович 
Корольова Єлізавета Дезидерівна 
Костю Юліанна Валеріївна 
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
Кушнір Іван Іванович 
Лендєл Олександр Васильович 
Мандзич Любов Іванівна 
Паук Олег Іванович 
Переста Олександр Олександрович 
Плеша Василь Васильович 
Поневач Аттіла Іванович 
Поп Олександр Олександрович 
Федів Ростислав Євгенович 
Фехтел Аннамарія Вікентіївна 
 
Відсутні: 
 
Біров Людвик Бенямінович 
Буднік Володимир Юрійович 
Волонтир Володимир Іванович 
Герасимюк Сергій Олександрович 
Желізник Михайло Мигальович 
Козик Ярослав Васильович 
Логойда Россана Миколаївна 
Маринець Йолана Степанівна 
Ремез Олександр Васильович 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ 
 

№ 
п/п 

Назва рішень Номер та дата 
рішення 

1 Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку 
дітей Мукачівської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки. 

Рішення № 281 
Від 12.07.2022 

2 Про затвердження складу місцевої комісії для формування 
пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету 
місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 
малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Рішення № 282 
Від 12.07.2022 

3 Про затвердження складу комісії з питань захисту прав 
дитини. 

Рішення № 283 
Від 12.07.2022 

4 Про втрату дитиною статусу та припинення опіки. Рішення № 284 
Від 12.07.2022 

5 Про надання дозволу для здійснення правочинів стосовно 
нерухомого та рухомого майна, право користування яким 
мають діти. 

Рішення № 285 
Від 12.07.2022 

6 Про надання матеріальної допомоги. Рішення № 286 
Від 12.07.2022 

7 Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів 
автобусними маршрутами загального користування 
Мукачівської міської територіальної громади. 

Рішення № 287 
Від 12.07.2022 

8 Про погодження паспорту відкритого майданчику (тераси). Рішення № 288 
Від 12.07.2022 

9 Про виділення коштів на проведення поточного ремонту з 
усунення аварій у житловому фонді (багатоквартирних 
житлових будинках), у якому створено ОСББ. 

Рішення № 289 
Від 12.07.2022 

10 Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 21.06.2022 № 264 «Про надання 
допомоги ОСББ на проведення заходів (зокрема ремонтних 
робіт) з усунення аварій у житловому фонді 
(багатоквартирних житлових будинках)». 

Рішення № 290 
Від 12.07.2022 

11 Про затвердження переліку питань до розгляду на нарадах 
при міському голові, першому заступнику, заступнику з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради та 
керуючому справами виконавчого комітету міської ради на ІІ 
півріччя 2022 року. 

Рішення № 291 
Від 12.07.2022 

12 Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським 
головою між засіданнями виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради. 

Рішення № 292 
Від 12.07.2022 

13 Про внесення змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного  та каналізаційного господарств на території 

Рішення № 293 
Від 12.07.2022 



Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки в новій редакції, затвердженої рішенням Мукачівської 
міської ради від 21.06.2022 №265. 

14 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 20.04.2022 №156. 

Рішення № 294 
Від 12.07.2022 

15 Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 
2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023-2024 роки. 

Рішення № 295 
Від 12.07.2022 

16 Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 рік. 

Рішення № 296 
Від 12.07.2022 

 
 

СПИСОК 
запрошених на засідання виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові П о с а д а 

1 Баранов Євген Олександрович Головний спеціаліст відділу інформаційно-
аналітичних комплексів 

2 Бердишев Олександр Вадимович Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 

3 Бігунець Роман Романович Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 

4 Герц Мирослав Мирославович Заступник начальника фінансового управління 
5 Глушко Ганна Олександрівна Головний спеціаліст відділу інформатизації та 

зв'язків з громадськістю 
6 Дерев’яник Маріанна Федорівна Начальниця відділу економіки 
7 Кіян Наталія Володимирівна Завідувачка сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції 
8 Лакатош Злата Василівна Головний спеціаліст відділу інформатизації та 

зв'язків з громадськістю 
9 Лендьєл Ганна Тиберіївна Начальниця відділу контролю та 

організаційного забезпечення діяльності 
виконавчого комітету та міської ради 

10 Микита Владислав Іванович Начальник відділу інформатизації та зв'язків з 
громадськістю 

11 Тіба Терезія Василівна 
 

Заступник начальника служби у справах дітей 
 

12 Романець Іван Іванович Фахівець з інтерв'ювання відділу 
інформатизації та зв'язків з громадськістю  

13 Тайпс Юлія Мирославівна Заступниця міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради 

14 Стегура Леонід Вікторович Керівник секретаріату ради 
15 М-студіо  



СЛУХАЛИ: Андрія Балога, Про порядок денний засідання виконкому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

1. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Доповідає: Кришінець-Aндялошій Катерина Олександрівна 
  начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 
2. Про затвердження складу місцевої комісії для формування пропозицій щодо 
потреби в субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа. 
3. Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини. 
4. Про втрату дитиною статусу та припинення опіки.  
5. Про надання дозволу для здійснення правочинів стосовно нерухомого та 
рухомого майна, право користування яким мають діти. 
Доповідає: Тіба Терезія Василівна 
  заступник начальника служби у справах дітей 
6. Про надання матеріальної допомоги.  
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальник управління соціального захисту населення 
7. Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної 
громади.  
8. Про погодження паспорту відкритого майданчику (тераси). 
9. Про виділення коштів на проведення поточного ремонту з усунення аварій у 
житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), у якому створено 
ОСББ.  
10. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 21.06.2022 № 264 «Про надання допомоги ОСББ на проведення заходів 
(зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій у житловому фонді 
(багатоквартирних житлових будинках)».  
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
11. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 
розвитку на 2023-2024 роки.  
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальник відділу економіки 
12. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади 
на 2022 рік.  
Доповідає: Герц Мирослав Мирославович 
  заступник начальника фінансового управління 
13. Про затвердження переліку питань до розгляду на нарадах при міському 
голові, першому заступнику, заступнику з питань діяльності виконавчих органів 



міської ради та керуючому справами виконавчого комітету міської ради на ІІ 
півріччя 2022 року. 
14. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

 
СЛУХАЛИ: Андрія Балога,  в кого які доповнення до порядку денного? 
СЛУХАЛИ: Андрія Блінова, прошу додати до порядку денного два питання, а 
саме: «Про внесення змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного  та каналізаційного господарств на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції, 
затвердженої рішенням Мукачівської міської ради від 21.06.2022 №265», 
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 20.04.2022 №156». 
ВИРІШИЛИ: Додати до порядку денного питання «Про внесення змін до 
Програми реформування та підтримки водопровідного  та каналізаційного 
господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки в новій редакції, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради 
від 21.06.2022 №265». 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: Додати до порядку денного питання «Про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 20.04.2022 №156». 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Ганну Лендьєл, яка запропонувала змінити порядок розгляду 
питань, з метою врахування змін, які виносяться проєктом рішення «Про 
внесення змін до Програми реформування та підтримки водопровідного  та 
каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки в новій редакції, затвердженої рішенням 
Мукачівської міської ради від 21.06.2022 №265» у проєктах рішень «Про 
внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 
2023-2024 роки» та «Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 рік». Пропоную затвердити такий  
порядок денний: 
1. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Доповідає: Кришінець-Aндялошій Катерина Олександрівна 
  начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 
2. Про затвердження складу місцевої комісії для формування пропозицій щодо 
потреби в субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа.  



3. Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини. 
4. Про втрату дитиною статусу та припинення опіки. 
5. Про надання дозволу для здійснення правочинів стосовно нерухомого та 
рухомого майна, право користування яким мають діти. 
Доповідає: Тіба Терезія Василівна 
  заступник начальника служби у справах дітей 
6. Про надання матеріальної допомоги. 
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальник управління соціального захисту населення 
7. Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної 
громади. 
8. Про погодження паспорту відкритого майданчику (тераси). 
9. Про виділення коштів на проведення поточного ремонту з усунення аварій у 
житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), у якому створено 
ОСББ. 
10. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 21.06.2022 № 264 «Про надання допомоги ОСББ на проведення заходів 
(зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій у житловому фонді 
(багатоквартирних житлових будинках)». 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
11. Про затвердження переліку питань до розгляду на нарадах при міському 
голові, першому заступнику, заступнику з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради та керуючому справами виконавчого комітету міської ради на ІІ 
півріччя 2022 року. 
12. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
13. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки водопровідного  
та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції, затвердженої 
рішенням Мукачівської міської ради від 21.06.2022 №265. 
14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 20.04.2022 №156. 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
15. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 
розвитку на 2023-2024 роки. 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальник відділу економіки 
16. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади 
на 2022 рік.  
Доповідає: Герц Мирослав Мирославович 
  заступник начальника фінансового управління 



ВИРІШИЛИ: Затвердити змінити порядку розгляду питань порядку денного.  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: Порядок денний затвердити в цілому з доповненнями та змінами. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
 
РІШЕННЯ: Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Доповідала: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 281 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження складу місцевої комісії для формування 
пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевому 
бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 
Доповідала:  Тіба Терезія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 282 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини. 
Доповідала:  Тіба Терезія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 283 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про втрату дитиною статусу та припинення опіки. 
Доповідала:  Тіба Терезія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 284 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про надання дозволу для здійснення правочинів стосовно 
нерухомого та рухомого майна, право користування яким мають діти. 
Доповідала:  Тіба Терезія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 285 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про надання матеріальної допомоги. 
Доповідала: Зотова Наталія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 286 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної 
громади. 



Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 287 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про погодження паспорту відкритого майданчику (тераси). 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 288 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про виділення коштів на проведення поточного ремонту з усунення 
аварій у житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), у якому 
створено ОСББ. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 289 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 21.06.2022 № 264 «Про надання допомоги ОСББ на проведення 
заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій у житловому фонді 
(багатоквартирних житлових будинках)». 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 290 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження переліку питань до розгляду на нарадах при 
міському голові, першому заступнику, заступнику з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради та керуючому справами виконавчого комітету 
міської ради на ІІ півріччя 2022 року. 
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 291 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 292 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про внесення змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного  та каналізаційного господарств на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції, 
затвердженої рішенням Мукачівської міської ради від 21.06.2022 №265. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 293 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської 



міської ради від 20.04.2022 №156. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 294 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні 
напрямки розвитку на 2023-2024 роки. 
Доповідала: Дерев’яни Маріанна Федорівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 295 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 

 
РІШЕННЯ: Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022 рік. 
Доповідав: Герц Мирослав Мирославович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 296 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 23 чол. 
«Проти» – 0 чол. 
«Утримався» – 1 чол. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 

 
 
Порядок денний вичерпаний. 
Засідання виконкому оголошую закритим. 
 
 
Мукачівський міський голова                               Андрій БАЛОГА 


