
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про створення робочої групи по складанню 

проекту бюджету Мукачівської міської  

територіальної громади  на 2023 рік  

 

 

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  з метою забезпечення складання проекту бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади  на 2023 рік: 

 

1. Створити робочу групу по складанню проекту бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади на  2023 рік. 

2. Затвердити склад робочої групи по складанню проекту бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік згідно додатку до 

цього розпорядження. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 



Додаток до розпорядження 

Мукачівського міського голови 

від 13.09.2022№ 318 

 

С К Л А Д 

робочої групи по складанню проекту бюджету  

Мукачівської міської територіальної громади  

на 2023 рік  

 

Голова робочої групи 

БАЛОГА Андрій Вікторович   - міський голова 

 

Заступник голови робочої групи 

ФЕДІВ Ростислав Євгенович  - перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

Секретар робочої групи 

ЛЕНДЬЄЛ Ганна Тиберіївна       - начальник відділу контролю та 

організаційного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та 

міської ради  

Члени робочої групи: 

 

ТАЙПС Юлія Мирославівна  -  заступник міського голови з питань 

діяльності  виконавчих органів міської 

ради 

 

БАРЧІЙ Едуард Васильович         -  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської 

ради 

ЛЕНДЄЛ Олександр Васильович - керуючий справами виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 

 

ТОБА Мар’яна Василівна  - начальник фінансового управління  

Мукачівської міської ради 



МАНДЗИЧ Любов Іванівна                       - радник міського голови 

ГЕРЦ Мирослав Мирославович  - заступник начальника – начальник 

бюджетного відділу фінансового 

управління  Мукачівської міської ради 

ШАБЛІЙ Маріанна Атанасівна  - начальник відділу планування 

доходів, грошового обігу, цінних 

паперів та з питань нових форм 

господарювання  фінансового 

управління  Мукачівської міської ради 

ДЕРЕВ’ЯНИК  Маріанна Федорівна  - начальник відділу економіки  

Мукачівської міської ради 

БЛІНОВ Андрій Юрійович       - начальник Управління міського 

господарства Мукачівської міської 

ради  

ЖЕЛІЗНИК Михайло Мигальович       - начальник Управління будівництва 

та інфраструктури Мукачівської 

міської ради  

ІЛЬТЬО Іван Іванович - начальник юридичного відділу 

Мукачівської міської ради                                                                                        

КРИШІНЕЦЬ-АНДЯЛОШІЙ - начальник управління освіти, 

Катерина Олександрівна  культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради                                                                                        

ЗОТОВА Наталія Василівна - начальник управління соціального 

захисту населення Мукачівської 

міської ради    

                                                                                     

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                Олександр ЛЕНДЄЛ 


