
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про створення постійно діючої комісії з обстеження території Мукачівської 

міської територіальної громади на предмет благоустрою та дотримання 

санітарного стану 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами, з метою забезпечення належного контролю 

за станом благоустрою, належним утриманням територій населених пунктів 

Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою, забезпечення 

чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, 

парків, скверів м.Мукачево в новій редакції, затверджених рішенням 24 сесії 

Мукачівської міської ради 7-го скликання від 16 березня 2017 року №554, 

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

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити постійно діючу комісію з обстеження території Мукачівської 

міської територіальної громади на предмет благоустрою та дотримання 

санітарного стану.  

2. Затвердити склад комісії згідно додатку до даного розпорядження. 

3. Комісії щопонеділка з 14.00 до 17.00 здійснювати обстеження території 

Мукачівської міської територіальної громади на предмет благоустрою та 

дотримання санітарного стану.  

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 10 червня 2022 року № 198 «Про створення постійно діючої комісії з 



 

2 

обстеження території Мукачівської міської територіальної громади на предмет 

благоустрою та дотримання санітарного стану».  

5. Комісії за результатами проведених обстежень звітувати міському 

голові. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія.  

 

 

Міський голова                                          Андрій БАЛОГА 

 

 

 



        

       Додаток до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

15.07.2022 № 238 

 

 

Склад постійно діючої комісії 

з обстеження території Мукачівської міської територіальної громади на предмет 

благоустрою та дотримання санітарного стану 

 

 

Голова комісії: 

Барчій Едуард Васильович  - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

       Мукачівської міської ради. 

Члени комісії: 

Бігунець Роман Романович  - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

       Мукачівської міської ради; 

 

Блінов Андрій Юрійович - начальник управління міського 

господарства Мукачівської міської ради; 

 

Діус Василь Васильович - директор ММКП «Ремонтне-будівельне 

управління»; 

 

Желізник Михайло Мигальович      - начальник управління будівництва та 

інфраструктури Мукачівської міської ради; 

 

Попадинець Андрій Васильович - начальник відділу житлово-комунального 

господарства  управління міського 

господарства Мукачівської міської ради.  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради             Олександр ЛЕНДЄЛ 


