
 

 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 
             м. Мукачево      № ____ 
 
 
Про затвердження складу робочої групи з питань визначення потреб населення 
Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах 
 
 

З  метою належної організації діяльності робочої групи з питань 
визначення потреб населення Мукачівської міської територіальної громади у 
соціальних послугах, у зв’язку з кадровими змінами та відповідно до ч. 4 ст. 11 
та ст. 25 Закону України «Про соціальні послуги», пунктів 12, 13 Порядку 
організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2020 року № 587, керуючись пп. 21 п. «б»  ч. 1         
ст. 34, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 
 
  1. Затвердити склад робочої групи з питань визначення потреб населення 
Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах згідно  
додатку  до цього рішення.  
 

2. Визнати таким, що втратив чинність п. 2 рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 09.03.2021 № 80 «Про утворення робочої групи з 
питань визначення потреб населення Мукачівської міської територіальної 
громади у соціальних послугах».  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради Юлію 
ТАЙПС. 
 
 
Міський голова                Андрій БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
                         Додаток  до рішення 
                                                                                     виконавчого комітету 
                                                                                     Мукачівської міської ради 
                      ____________ № ________ 

 

СКЛАД 
робочої групи з питань визначення потреб населення Мукачівської міської 

територіальної громади у соціальних послугах 
 

Голова робочої групи:  
Тайпс Юлія Мирославівна заступник міського голови з питань діяльності     

виконавчих органів Мукачівської міської ради; 
Заступники голови робочої групи:  
Зотова Наталія Василівна 
 
 
Бандурчак Людмила 
Михайлівна 

начальник управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради; 
 
заступник начальника управління соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради; 

Секретар робочої групи:  
Товтин Тетяна 
Володимирівна 

завідувач сектору координації соціальних 
послуг управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради; 

Члени робочої групи: 
Бабинець Богдан 
Михайлович 

начальник Мукачівського МРВ філії ДУ 
«Центр пробації» в Закарпатській області, 
підполковник внутрішньої служби (за згодою); 

Біров Людвик Бенямінович    староста Дерценського старостинського округу; 
Боднар Адік Васильович заступник начальника відділу економіки 

Мукачівської міської ради; 
Газдик Михайло 
Михайлович                       

староста Доробратівського старостинського 
округу; 

Гасинець Вячеслав 
Омелянович 

староста Лавківського старостинського округу; 
 

Гегедош Ольга Леонідівна  директор КУ «Центр надання соціальних 
послуг Мукачівської міської ради»; 

Горват Маріанна Євгенівна заступник директор КНП «ЦПМСД 
Мукачівської міської ТГ» (за згодою); 

Качур Євген Іванович староста Новодавидківського старостинського 
округу; 

Кришінець-Андялошій 
Катерина Олександрівна 

начальник управління освіти, культури, молоді 
та спору Мукачівської міської ради; 



 

Мельничук Роман 
Васильович 

директор Мукачівського міськрайонного 
центру зайнятості (за згодою); 

Мешко Євген Васильович директор Комунального некомерційного 
підприємства «Мукачівська центральна 
районна лікарня» (за згодою); 

Паук Олег Іванович староста Завидівського старостинського 
округу; 

Пацкан Михайло 
Михайлович 

поліцейський офіцер громади  сектору 
взаємодії з громадами ВП Мукачівського РУП 
ГУНП в Закарпатській області (за згодою); 

Плеша Василь Васильович
  

староста Залужанського старостинського 
округу;    

Свирида  Василь 
Васильович 

начальник центру надання адміністративних 
послуг Мукачівської міської ради; 

Сівачек Наталія Валеріївна директор міської комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» (за згодою); 

Стасів Наталія Михайлівна головний спеціаліст юридичного відділу 
Мукачівської міської ради; 

Степанова Ольга 
Рудольфівна 

начальник служби у справах дітей 
Мукачівської міської ради; 

Томишинець Ірина 
Василівна 

головний юрист Мукачівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (за згодою); 

Фехтел Аннамарія 
Вікентіївна 

староста Ключарківського старостинського 
округу; 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       
Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ   
 
 


