
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про створення комісії з обстеження шляхопроводів та мосту  

 

 

 З метою недопущення виникнення аварійно-небезпечних ситуацій, а саме 

руйнації конструктивних елементів шляхопроводів по вул. Берегівська – 

об’їздна, вул. Масарика Томаша та мосту по вул. Садова, що несе загрозу 

населенню та інфраструктурі міста Мукачево, відповідно до Протоколу комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Мукачівської міської ради  від 12 серпня 2022 №7, керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 

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

1. Створити комісію з обстеження шляхопроводів по вул. Берегівська – 

об’їздна, вул. Масарика Томаша та мосту по вул. Садова. 

2.  Затвердити склад комісії згідно додатку до цього розпорядження.                                                                                                                                                                                                                                                     

 3.  Комісії приступити до роботи 14.09.2022.  

 4. За результатами проведеної роботи надати висновки та прозвітувати на 

черговому засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради.  

 5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 31.08.2022 № 298 «Про створення комісії з обстеження шляхопроводів».  

 6.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія.   

 

 

Міський голова                Андрій БАЛОГА 

 

 

 



                                                                                 Додаток 

                         до розпорядження 

                                                                                               міського голови 

              13.09.2022 № 319 

С К Л А Д    К О М І С І Ї  

Голова комісії: 

Барчій Едуард Васильович  

 

 

Заступник голови комісії: 

 

Блінов Андрій Юрійович 

 

Члени комісії: 

 

Попадинець Андрій 

Васильович   

 

 

Нетребко Тетяна Олексіївна 

 

 

 

 

Желізник Михайло 

Мигальович 

 

Раїнчук Любомир Іванович  

 

 

Данашовський Ернест 

Іржійович  

 

 

 

Діус Василь Васильович  

 

 

 

Гельбич Івана Іванович  

 

 

 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  Мукачівської міської ради 

 

 

 

начальник управління міського господарства 

Мукачівської міської ради  

 

 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства управління міського 

господарства Мукачівської міської ради; 

 

головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства управління 

міського господарства Мукачівської міської 

ради; 

 

начальник управління будівництва та 

інфраструктури Мукачівської міської ради; 

 

заступник начальника управління будівництва 

та інфраструктури Мукачівської міської ради;  

 

старший інспектор технічного нагляду відділу 

будівництва та ремонту управління 

будівництва та інфраструктури Мукачівської 

міської ради;  

 

директор Мукачівського міського 

комунального підприємства «Ремонтно-

будівельне управління»;  

 

заступник директора Мукачівського міського 

комунального підприємства «Ремонтно-

будівельне управління»;  

 



Продовження додатку 
 

Бубряк Юрій Володимирович  

 

 

 

Черепаня Іван Іванович  

 

 

 

Головченко Андрій 

Григорович 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                     

головний інженер Мукачівського міського 

комунального підприємства «Ремонтно-

будівельне управління»;  

 

директор Мукачівського міського 

комунального підприємства 

«Мукачевопроект»;  

 

спеціаліст з будівництва мостів і тунелів  

(за згодою).  

 

 

 

 

Олександр ЛЕНДЄЛ   

 

 


