
 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

I  СЕСІЯ  VIII СКЛИКАННЯ 
 

      РІШЕННЯ № 14 

17.12.2020                                                           м.  Хуст 

 
Про припинення в результаті реорганізації 

сільських рад шляхом приєднання до Хустської 

міської ради 
 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», Розпорядження кабінету 

Міністрів України №№ 572-р від 13 травня 2020 р. «Про затвердження 

перспективного плану формування територій громад Закарпатської області», 

Постанови Верховної Ради України №807-IX від 17.07.2020р. «Про утворення та 

ліквідацію районів», Постанови ЦВК №160 від 8 серпня 2020р. «Про перші вибори 

депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних 

сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», керуючись Цивільним 

Кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців та громадських формувань», сесія Хустської міської 

ради 

 

   ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Припинити в результаті реорганізації діяльність Боронявської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04349969), місцезнаходження: вул. Центральна, 105, с. Бороняво, 

Хустський район, Закарпатська область, шляхом приєднання до Хустської міської 

ради (34005221) місцезнаходження: вул. 900-річчя Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська 

область. 

      2. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Боронявської сільської ради. 

3. Припинити в результаті реорганізації діяльність Ізянської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350049), місцезнаходження: 

вул. Центральна, 97, с. Іза, Хустський район, Закарпатська область, шляхом 

приєднання до Хустської міської ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя 

Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська область. 

     4. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Ізянської сільської ради. 

   5. Припинити в результаті реорганізації діяльність Крайниківської сільської ради 

(ЄДРПОУ 22093433), місцезнаходження: вул. Садова, 1 с. Крайниково, Хустський 



  

район, Закарпатська область, шляхом приєднання до Хустської міської ради 

(34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська 

область. 

    6. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Крайникывської сільської ради. 

    7. Припинити в результаті реорганізації діяльність Кошелівської сільської ради 

Хустського району, Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350062), місцезнаходження: 

вул. Мічуріна, 20, с. Кошельово, Хустський район, Закарпатська область, шляхом 

приєднання до Хустської міської ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя 

Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська область. 

    8. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Кошелівської сільської ради. 

    9. Припинити в результаті реорганізації діяльність Кривської сільської ради 

Хустського району, Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350079), місцезнаходження: 

вул. Миру, 2 «а», с. Крива, Хустський район, Закарпатська область, шляхом 

приєднання до Хустської міської ради (34005221)місцезнаходження: вул.900-річчя 

Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська область. 

   10. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Кривської сільської ради. 

    11. Припинити в результаті реорганізації діяльність Липовецької сільської ради 

Хустського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 22100819), місцезнаходження: 

вул. Шевченка, 4, с. Липовець, Хустський район, Закарпатська область, шляхом 

приєднання до Хустської міської ради (34005221)місцезнаходження: вул.900-річчя 

Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська область. 

   12. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Липовецької сільської ради. 

    13. Припинити в результаті реорганізації діяльність Липчанської сільської ради 

Хустського району, Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350091), місцезнаходження: 

вул. Центральна, 35, с. Липча, Хустський район, Закарпатська область, шляхом 

приєднання до Хустської міської ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя 

Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська область. 

   14. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Липчанської сільської ради. 

   15. Припинити в результаті реорганізації діяльність Нанківської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350292), місцезнаходження:, 

с. Нанково, 210, Хустський район, Закарпатська область, шляхом приєднання до 

Хустської міської ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя Хуста, 27, м. 

Хуст, Закарпатська область. 

   16. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Нанківської сільської ради. 

    17.Припинити в результаті реорганізації діяльність Нижньоселищенської 

сільської ради Хустського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350122), 

місцезнаходження: вул. Центральна, 82, с. Нижнє Селище, Хустський район, 

Закарпатська область, шляхом приєднання до Хустської міської ради (34005221) 

місцезнаходження: вул.900-річчя Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська область. 

   18. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Нижньоселишенської сільської ради. 



  

  19. Припинити в результаті реорганізації діяльність Рокосівської 

сільської ради (ЄДРПОУ 04350139), місцезнаходження: вул. Центральна, 90, с. 

Рокосово, Хустський район, Закарпатська область, шляхом приєднання до 

Хустської міської ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя Хуста, 27, м. 

Хуст, Закарпатська область. 

  20. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Рокосівської сільської ради. 

  21. Припинити в результаті реорганізації діяльність Сокирницької сільської ради 

Хустського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350145), місцезнаходження: 

вул. Центральна, 98, с. Сокирниця, Хустський район, Закарпатська область, 

шляхом приєднання до Хустської міської ради (34005221) місцезнаходження: 

вул.900-річчя Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська область. 

   22. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Сокирницької сільської ради. 

   23. Припинити в результаті реорганізації діяльність Стеблівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350151), місцезнаходження: вул. Салдобошська, 155, с. Стеблівка, 

Хустський район, Закарпатська область, шляхом приєднання до Хустської міської 

ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська 

область. 

   24. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Стеблівської сільської ради. 

   25. Припинити в результаті реорганізації діяльність Данилівської сільської ради 

Хустського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04350010), місцезнаходження: 

вул. Миру, 59, с. Данилово, Хустський район, Закарпатська область, шляхом 

приєднання до Хустської міської ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя 

Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська область. 

   26. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Данилівської сільської ради. 

   27. Припинити в результаті реорганізації діяльність Олександрівської сільської 

ради (ЄДРПОУ 04349946), місцезнаходження: вул. Миру, 112, с. Олександрівка, 

Хустський район, Закарпатська область, шляхом приєднання до Хустської міської 

ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська 

область. 

   28. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Олександрівської сільської ради. 

   29. Припинити в результаті реорганізації діяльність Копашнівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 04350056), місцезнаходження: вул. Центральна, 141, с. Копашнево, 

Хустський район, Закарпатська область, шляхом приєднання до Хустської міської 

ради (34005221) місцезнаходження: вул.900-річчя Хуста, 27, м. Хуст, Закарпатська 

область. 

   30. Визнати, що Хустська міська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Копашнівської сільської ради. 

   31. Утворити комісії по реорганізації: 

   31.1. Боронявської сільської ради у складі: 

            Голова комісії: 

Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

            Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ); 



  

2) Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з 

питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління (РНОК 

2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій 

(РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

20) Томишин Марія Іванівна – головний – бухгалтер Боронявської 

сільської ради (РНОК 2168604367); 

21) Лемко Оксана Іванівна – землевпорядник Боронявської сільської ради 

(РНОК 2626017545). 

            31.2. Ізянської сільської ради у складі: 

            Голова комісії: 

Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

            Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ); 

2) Фетько Іван Михайлович заступник міського голови з питань  діяльності 

виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 



  

3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з 

питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385); 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління (РНОК 

2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій 

(РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Орос Ольга Василівна – головний бухгалтера Ізянської сільської ради 

                    (РНОК 2269217603); 

            22) Сабов Марія Юріївна – бухгалтер Ізянської сільської ради 

                   (РНОК 2285404549). 

            31.3. Крайниківської сільської ради у складі: 

            Голова комісії: 

Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

            Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ); 

2) Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 



  

3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з 

питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій 

(РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Лопойда Василина Антонівна – головний бухгалтер Крайниківської       

сільської ради (РНОК 2228913141); 

22) Бойко Марія Іванівна – інспектор землевпорядник Крайниківської       

сільської ради (РНОК 2396403327); 

            31.4. Кошелівської сільської ради у складі: 

            Голова комісії: 

Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

            Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

1) Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 



  

3)Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій 

(РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Плиска Олена Матвіївна – головний бухгалтер Кошелівської сільської 

ради (РНОК 2855103664); 

22) Дзяпко Марина Іванівна – статист - бухгалтер Кошелівської сільської   

      ради (РНОК 3030708063). 

             31.5. Кривської сільської ради у складі: 

            Голова комісії: 

Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

            Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

2) Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

3)Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   



  

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Тарчинець Оксана Михайлівна – головний бухгалтер Кривської 

сільської ради (РНОК 3056511047). 

            31.6. Липовецької сільської ради у складі: 

            Голова комісії: 

Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

            Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

 2) Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

 3)Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

 4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Головка Марія Юріївна - головний бухгалтер Липовецької сільської 

ради (РНОК 2542812684); 

22) Бляшинець Ярослава Ярославівна інспектор-землевпорядник 

Липовецької сільської ради (РНОК 3237501503). 

            31.7. Липчанської сільської ради у складі: 

            Голова комісії: 

Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

            Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

 2) Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

 3)Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

 4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Мурин Наталія Юріївна – головний бухгалтер Липчанської сільської 

ради (РНОК 2658609861); 

22) Сеневич Ольга Василівна - бухгалтер Липчанської сільської ради 

(РНОК 3224101683). 

             31.8.Нанківської сільської ради у складі: 

             Голова комісії: 

 Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

             Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

  2)  Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

 3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

 4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Даниловська Наталія Миколаївна – головний бухгалтер Нанківської 

сільської ради (РНОК 2895201140); 

22) Плиска Тетяна Михайлівна статист – бухгалтер Нанківської сільської 

ради (РНОК 3047002900). 

             31.9.Нижньселищенської сільської ради у складі: 

             Голова комісії: 

 Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

             Члени комісії: 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

  2)  Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

  3)Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

  4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Юдіна Наталія Олександрівна - головний бухгалтер 

Нижньоселищенської сільської ради (РНОК 2310616128 ) 

22) Юришинець Тетяна Михайлівна – статист-бухгалтер 

Нижньоселищенської сільської ради (РНОК 2929013606). 

             31.10.Рокосівської сільської ради у складі: 

             Голова комісії: 

 Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

             Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

  2)  Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

  3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

  4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Скоблей Любов Володимирівна – головний бухгалтер Рокосівської 

сільської ради (РНОК 2954911609); 

22) Скоблей Марія Іванівна - статист-бухгалтер Рокосівської сільської ради 

(РНОК 3270301808). 

             31.11.Сокирницької сільської ради у складі: 

             Голова комісії: 

 Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

             Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

  2)  Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

  3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

  4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Гичка Вікторія Михайлівна - головний бухгалтер Сокирницької 

сільської ради (РНОК 2947400685); 

22) Матей Наталія Олексіївна - спеціаліст – землевпорядник Сокирницької 

сільської ради (РНОК 2544516464). 

             31.12.Стеблівської сільської ради у складі: 

             Голова комісії: 

 Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

             Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

  2)  Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

  3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

  4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Чепка Наталія Ярославівна - спеціаліст головний бухгалтер 

Стеблівської сільської ради (РНОК 2873520061); 

22) Цугорка Любов Василівна – касир Стеблівської сільської ради (РНОК 

2178216608). 

             31.13.Данилівської сільської ради у складі: 

             Голова комісії: 

 Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

             Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

  2)  Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

  3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

  4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Орос Тетяна Анатоліївна - головний – бухгалтер Данилівської сільської 

ради (РНОК 3129808725); 

22) Берец Ольга Іванівна – касир Данилівської сільської ради (РНОК 

2159421320). 

             31.14.Олександрівської сільської ради у складі: 

             Голова комісії: 

 Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

             Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

  2)  Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

  3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

  4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Гарастей Ганна Василівна – головний бухгалтер Олександрівської 

сільської ради (РНОК 3689806166); 

22) Гарастей Мар’яна Володимирівна – касир рахівник Олександрівської 

сільської ради (РНОК 2815001328). 

             31.15.Копашнівської сільської ради у складі: 

             Голова комісії: 

 Кащук Володимир Павлович міський голова (РНОК 2143003379) 

             Члени комісії 

1) Губаль Василь Іванович – секретар ради (РНОК2462711615 ) 

  2)  Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови з питань   

діяльності виконавчих органів ради (РНОК 2302711798); 

  3) Сабадош Василь Михайлович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3129608254); 

  4) Подолей Іван Васильович – заступник міського голови з питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3114202317); 



  

5) Калин Василь Юрійович – заступник міського голови з 

питань   

 діяльності виконавчих органів ради (РНОК 3105902735); 

6) Маханець Генрієтта Василівна – керуюча справами (РНОК 3445500385) 

7) Гуменюк Наталія Олександрівна – начальник управління з питань 

юридично-правового забезпечення діяльності ради (РНОК 2971206180); 

8) Глеба Марина Григорівна – начальник фінансового управління            

(РНОК 2591211021); 

9) Гелеван Вікторія Іванівна – начальник управління з питань майна 

комунальної власності (РНОК 3010400103); 

10) Мочарник Василь Васильович – начальник управління освіти, релігій 

та у справах національностей (РНОК 2206315295); 

11) Мальцева Маргарита Федорівна – заступник начальника управління 

економіки (РНОК 2219604205); 

12) Власюк Володимир Володимирович – начальник управління культури, 

молоді та спорту (РНОК 2509416273); 

13) Бойко Орест Володимирович – начальник управління житлово-

комунального господарства (РНОК 2136614256); 

14) Білич Іван Миколайович – начальник відділу з питань діяльності 

правоохоронних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних 

ситуацій (РНОК 2139521196); 

15) Феоктістова Світлана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер (РНОК 2571602846); 

16) Орос Василь Васильович – начальник відділу архітектури та 

містобудування (РНОК 2766515574); 

17) Олашин Мар’яна Іванівна – начальник відділу державної реєстрації – 

державний реєстратор (РНОК 2733808404); 

18) Медвідь Олеся Федорівна – начальник відділу організаційної та 

кадрової роботи (РНОК 2852222303); 

19) Хоруженко Ольга Петрівна – головний спеціаліст секретаріату (РНОК 

3098201627); 

20) Штефуца Степан Миколайович – начальник комунального 

підприємства «Хусттепло» (РНОК 2164104091); 

21) Гангур Валентина Володимирівна – головний бухгалтер Копашнівської 

сільської ради (РНОК 2149504767); 

22) Лембей Ольга Севатіївна – бухгалтер Копашнівської сільської ради 

(РНОК 2257503762). 

32. Комісіям по реорганізації за результатами роботи скласти акти прийому-

передачі. 

33. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова 

 

Володимир КАЩУК 

 
 


