
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про внесення змін до розпорядження Мукачівського міського голови від 

13.06.2022 №201 «Про створення робочої групи з обстеження об’єктів 

інфраструктури та виявлення незаконного розміщення тимчасових споруд на 

землях комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади» 

 

З метою оперативного реагування на звернення мешканців Мукачівської 

міської територіальної громади, проведення обстеження об’єктів 

інфраструктури, виявлення незаконного розміщення тимчасових споруд на 

землях комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади, у 

відповідності до положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо функціонування державної служби та місцевого 

самоврядування у період дії воєнного стану», керуючись п.20 ч.4 ст. 42, ч.8 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Внести зміни до складу робочої групи з обстеження об’єктів 

інфраструктури та виявлення незаконного розміщення тимчасових споруд на 

землях комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади, 

виклавши додаток до розпорядження Мукачівського міського голови від 

13.06.2022 №201 у новій редакції згідно додатку до даного розпорядження.  

2. В іншій частині розпорядження Мукачівського міського голови від 

13.06.2022 №201/35-22 «Про створення робочої групи з обстеження об’єктів 

інфраструктури та виявлення незаконного розміщення тимчасових споруд на 

землях комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади» 

залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

Міський голова                     Андрій БАЛОГА 



 

Додаток до розпорядження 

Мукачівського міського 

голови 

22.07.2022 № 249 
 

Склад робочої групи з обстеження об’єктів інфраструктури та виявлення 

незаконного розміщення тимчасових споруд на землях комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади 

 

Голова комісії: 

 

Бігунець Роман Романович 

 

 

 

Члени комісії: 

Блінов Андрій Юрійович 

 

 

Буташ Анастасія Миколаївна 

 

 

 

 

Діус Василь Васильович 

 

 

Карпенко Георгіна 

Вільмошівна 

 

Казибрід Олег Романович 

 

Полончак Неоніла Михайлівна 

 

 

 

Саміляк Артур Сергійович 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Мукачівської 

міської ради. 

 

 

начальник управління міського господарства  

Мукачівської міської ради; 

 

головний спеціаліст відділу комунальної 

власності та земельних відносин управління 

міського господарства Мукачівської міської 

ради; 

 

директор ММКП «Ремонтно-будівельне 

управління»; 

 

інженер КП ММБТІ та ЕО; 

 

 

директор КП «Міськводоканал»; 

 

начальник відділу розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

управління міського господарства; 

 

заступник начальника відділу комунальної 

власності та земельних відносин управління 

міського господарства Мукачівської міської 

ради; 

 

 

 

 



Продовження додатка 

 

2 

2 

 

Сверида Світлана Іванівна 

 

 

 

Стефанишин Дмитро 

Дмитрович 

 

 

головний спеціаліст відділу архітектури та 

містобудування управління міського 

господарства Мукачівської міської ради; 

 

заступник начальника управління 

муніципальної інспекції Мукачівської міської 

ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради          Олександр ЛЕНДЄЛ 


