
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево     № ____ 

 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 20.04.2022 №156 «Про утворення архітектурно-містобудівної ради при 
управлінні міського господарства Мукачівської міської ради» 
 

 
У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до ст. 20 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні 
міського господарства Мукачівської міської ради, виклавши Додаток 2 до 
рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  «Про утворення 
архітектурно-містобудівної ради при управлінні міського господарства 
Мукачівської міської ради» від 20.04.2022 №156 в новій редакції згідно додатку 
до даного рішення.  

2. В іншій частині рішення виконавчого комітету «Про утворення 
архітектурно-містобудівної ради при управлінні міського господарства 
Мукачівської міської ради» від 20.04.2022 №156 залишити без змін. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 
12.07.2022 №294 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 20.04.2022 №156».   

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 
 

Міський голова          Андрій БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  до рішення  
виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради 
______________ № _____ 
 
Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
20.04.2022 №156 

 
Склад архітектурно-містобудівної ради  

при управлінні міського господарства Мукачівської міської ради 
 

Голова ради, головний архітектор міста 

ІВАНОВЧИК 
Іван Іванович 

- начальник відділу архітектури та 
містобудування управління міського 
господарства Мукачівської міської ради, 
головний архітектор міста. 

Заступник голови ради 

БУДНІК 
Володимир Юрійович 

- заступник начальника управління міського 
господарства Мукачівської міської ради. 

Секретар ради 

МАЙДАНЕВИЧ 
Яна Борисівна 

- головний спеціаліст відділу архітектури та 
містобудування управління міського 
господарства Мукачівської міської ради. 

Члени ради 

АНДЯЛОШІЙ  
Олександр Іванович 

- заслужений архітектор України (за згодою); 

БАКАЛОВ 
Вадим Русланович 

- магістр архітектури, директор ПП «Архідром» 
(за згодою); 

БАЛОГА 
Андрій Вікторович 

- Мукачівський міський голова; 

БАРЧІЙ 
Едуард Васильович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради; 

БЕРДИШЕВ  
Олександр Вадимович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради; 



БІГУНЕЦЬ 
Роман Романович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради; 

БЛІНОВ 
Андрій Юрійович 

- начальник управління міського господарства 
Мукачівської міської ради; 

ГАЛАСЬ 
Рената Василівна - магістр архітектури (за згодою); 

ГЛАС 
Руслан Сергійович 

- приватний підприємець (за згодою); 

ГОРЯЧКУН 
Олександр Юрійович 

- секретар Мукачівської міської ради; 

ЖЕЛІЗНИК 
Михайло Мигальович 

- начальник управління будівництва та 
інфраструктури Мукачівської міської ради; 

ІЛТЬО 
Едуард Михайлович 

- виконавчий директор ТОВ 
«МІСЬК.БУД.ІНВЕСТ» (за згодою); 

КРУЧЕНЮК 
Дмитро Сергійович 

- бакалавр архітектури (за згодою); 

КОЗИК 
Ярослав Васильович 

- приватний підприємець (за згодою);   
 

КОСТЮ 
Юліанна Валеріївна 

- приватний підприємець (за згодою);  

ЛУЦА 
Андрій Юрійович 

- магістр архітектури (за згодою); 

МАРГІТИЧ 
Іван Іванович 

- магістр архітектури (за згодою); 

ПАСІЧНИК 
Ігор Васильович 

- інженер-архітектор, директор ТОВ «ДАПБ 
«Архітектура»» (за згодою); 

ПРАСЛОВ 
Євген Олександрович 

- начальник Мукачівського районного 
управління головного управління державної 
служби з надзвичайних ситуацій у 
Закарпатській області, майор служби цивільного 
захисту (за згодою); 

ПОПАДИНЕЦЬ Андрій 
Васильович 

- начальник відділу житлово-комунального 
господарства управління міського господарства 
Мукачівської міської ради; 

СУХАН 
Олександр Васильович 

- президент обласного благодійного фонду 
«Суспільство для всіх» (за згодою); 



ТОЛСТОУСОВ 
Олександр Миколайович 

- архітектор (за згодою); 

ФЕДІВ 
Ростислав Євгенович 

- перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Мукачівської 
міської ради; 

ЧЕРЕПАНЯ 
Іван Іванович 

- директор ММКП «Мукачевопроект» (за 
згодою). 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради                                 Олександр ЛЕНДЄЛ 
 


