
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження комісії по перевірці  

готовності закладів загальної середньої,  

дошкільної та позашкільної освіти  

Мукачівської міської територіальної  

громади до 2022/23 навчального року 

 

 

 З метою забезпечення організації початку 2022/23 навчального року, 

відповідно листів Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 №1/7322-

22 «Про організацію 2022/2023 навчального року» та Мукачівського районного 

управління поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській 

області від 05.07.2022 №11875, керуючись п.20 ч.4 ст.41, ч. 8 ст. 59  Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1.  Затвердити склад комісії по перевірці готовності закладів загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти Мукачівської міської 

територіальної громади до 2022/23 навчального року згідно додатку 1  до цього 

розпорядження. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність п.2 розпорядження Мукачівського 

міського голови від 01.07.2022 №220 „ Про створення комісій для перевірки 

стану готовності закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади 

до роботи у 2022/23 навчальному році ”. 

 

3. В іншій частині розпорядження Мукачівського міського голови від 

01.07.2022 №220 „ Про створення комісій для перевірки стану готовності 

закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади до роботи у 

2022/23 навчальному році ” - залишити без змін. 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тайпс 

Юлію. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 
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Додаток 1 

до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

_________ №  ______ 

 

Склад комісії по перевірці готовності  

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Мукачівської 

міської територіальної громади до 2022/23 навчального року 

 

Голова комісії - Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна -  начальник  

управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської  

міської ради 

                  

Заступник голови комісії -  Цифра Володимир Іванович   -  начальник відділу 

загальної середньої освіти управління освіти,  

культури, молоді та спорту Мукачівської  

міської ради 

Члени комісії: 

 

Бігарій Ігор Дєрдьович - головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради 

Русняк Михайло 

Іванович  

 

- заступник начальника ВЗНС Мукачівського РУ ГУ  

ДСНС України в Закарпатській області (за згодою) 

 

Куцик Тетяна 

Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу дошкільної  та 

позашкільної освіти управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської ради 

 

Михайлова Христина 

Степанівна 

- голова Мукачівської міської організації 

Профспілки працівників освіти і науки України 

 

Лоя Наталія Василівна                  -в.о.  міський педіатр   КНП «ЦПМСД Мукачівської 

міської ТГ» (за згодою) 

 

Понго Людмила 

Євгенівна 

- начальник відділу дошкільної та позашкільної 

освіти управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради 

 

Боднарук Михайло 

Юрійович 

- старший інженер групи по централізованому 

обслуговуванню навчальних закладів 
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Чикун Світлана 

Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Мукачівського управління головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області (за 

згодою) 

Ільтьо Марина 

Володимирівна 

майор поліції 

- начальник ювенальної превенції Мукачівського 

РУП ГУНП в Закарпатській області (за згодою) 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської  міської  ради                                                 Олександр ЛЕНДЄЛ 


