
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 22.12.2020 №516 

 

 

У зв'язку із кадровими змінами та необхідністю забезпечення належної 

роботи комісії з розгляду житлових питань при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради, відповідно до вимог ст.ст. 22, 39, 51 Житлового 

Кодексу України, абз.2 п.3 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984  №470, керуючись  

пп.2 п.«а» ст.30, ст.40, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до складу громадської комісії з розгляду житлових питань 

при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради, виклавши додаток 1 

рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 22.12.2020 №516 

«Про громадську комісію з розгляду житлових питань при виконавчому 

комітеті Мукачівської міської ради», у новій редакції згідно додатку до цього 

рішення. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 15.07.2022 №301 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 22.12.2020 №516»;  

3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 22.12.2020 №516 «Про громадську комісію з розгляду житлових 

питань при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради», залишити без 

змін. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради  

Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова              Андрій БАЛОГА 
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Додаток до рішення 

виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради 

_____________ № _______ 

 

Додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

22.12.2020 №516 
                                                       

СКЛАД 

громадську комісію з розгляду житлових питань при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради 

 

Голова комісії:  

Барчій Едуард Васильович - заступник Мукачівського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради. 

Заступник голови комісії:  

Блінов Андрій Юрійович - начальник управління міського 

господарства Мукачівської міської ради. 

Секретар комісії:  

Чурила Мирослава Миронівна - головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства управління 

міського господарства Мукачівської 

міської ради. 

Члени комісії:  

Васько Володимир 

Володимирович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 

оборонної роботи Мукачівської міської 

ради; 

Глазман Володимир Борисович - заступник голови Мукачівської 

організації «Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Союз Чорнобиль 

України» (за згодою);                                                        

Зотова Наталія Василівна - начальник управління соціального 

захисту населення Мукачівської міської 

ради; 

Ланьо Олександр Олександрович - депутат Мукачівської міської ради 8-го 

скликання (за згодою); 

Полончак Неоніла Михайлівна - начальник відділу розвитку ОСББ 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; 

Попадинець Андрій Васильович - начальник відділу житлово-комунального 

господарства управління міського 
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господарства Мукачівської міської ради; 

Свирида Василь Васильович - начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Мукачівської  

міської ради; 

Степанова Ольга Рудольфівна - начальник служби у справах дітей 

Мукачівської міської ради; 

Сусол Вікторія Вікторівна - заступник начальника юридичного відділу 

Мукачівської міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                 Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


