
№ Назва ОМС/ВК/МОВВ

Найменування комісії/ 

структурного підрозділу/ 

посади

ПІП контактної 

особи

Контакти (телефон, 

електронна пошта)

1
Закарпатська обласна 

державна адміністрація

Департамент економічного та 

регіонального розвитку, 

торгівлі, залучення 

інвестицій, забезпечення 

виконання державних 

програм та контролю за їх 

виконанням 

облдержадміністрації

 Завидняк Іван 

Іванович                         

(0312) 612918;  

economy@carpathia.gov.ua

2
Закарпатська обласна 

рада

Постійна комісія з питань 

законності, правопорядку та 

регламенту

 Якушева Єва 

Михайлівна            

(0312) 613140;   admin@zak-

rada.gov.ua

3

Берегівська 

райдержадміністрація

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 

/головний спеціаліст

Дудич Людмила 

Володимирівна

(03141) 43002; admin.bereg-

rda@carpathia. gov.ua

4

Берегівська районна 

рада

постійна комісія з питань 

бюджету, 

фінансів,комунального 

майна, соціально-

економічного розвитку та 

підприємництва керуючий 

справами

Ласлов Габор 

Степанович

(03141) 4-32-09; admin.bereg-

rda@carpathia.gov.ua

Постійна депутатська комісія 

із питань законності, 

регламенту, депутатської 

етики, оборонної роботи та 

надзвичайних ситуацій

Гулянич Володимир 

Ілліч

beregszasz_rada@bereg.net.   

ua

Відділ економічного розвитку 

і торгівлі

Фечора Андрій 

Андрійович

economika.beregovo@gmail.co

m

Головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку і 

торгівлі

Савчин Анастасія 

Михайлівна

economika.beregovo@gmail.co

m

Постійна комісія з питань 

бюджету та соціально-

економічного розвитку

Фурман Роман 

Миронович
vin-rada.gov.ua

Відділ економіки
Окутіна Валентина 

Володимирівна

(03143)27120

eko-rda@ukr.net

7 Батівська селищна рада
головний спеціаліст - 

юрисконсульт

Попович Володимир 

Володимирович

 popovicvolodimir6@gmail.    

com

8 Вилоцька селищна рада

Постійна комісія з питань 

розробки та перегляду 

регуляторних актів 

Вилоцької селищної ради

Албок Кристина 

Михайлівна
 vilok.ekonom.invest@ukr.net

Інформація щодо наявності у місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органах місцевого 

самоврядування структурних підрозділів, постійних комісій відповідної ради, посадових осіб з метою 

реалізації покладених Законом повноважень у здійсненні державної регуляторної політики по Закарпатській 

області

Виноградівська міська 

рада
6

Берегівська міська рада5
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mailto:beregszasz_rada@bereg.net.%20%20%20ua
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9
Королівська селищна 

рада  
Фінансовий відділ Кіфор Тетяна Іванівна  korolevo-fin@ukr.net

10
Великоберезька 

сільська рада
Секретар сільської ради

Калі Маріанна 

Дюлівна

(03141)42990;  

silradavelykyberegy@gmail.co

m

11
Великобийганська 

сільська рада

Постійна комісія з питань 

фінансів, бюджету, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва

Фозекош Віта 

Степанівна
velikabijgany.silyrada@ ukr.net

12
Кам'янська  сільська 

рада

Постійна комісія з питань 

фінансів, бюджету, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва сільської 

ради

Кузьма Наталія 

Володимирівна
natakuzma@ukr.net

13
Косоньська сільська 

рада
Заступник голови громади Риган Марія Іллівна

03141-23175;                                

http://kosonska-rada.gov.ua/

14
Пийтерфолівська 

сільська рада

Завідувач сектору 

економічного розвитку, 

інвестицій, житлово-

комунального господарства 

та благоустрію 

Левдар Микола 

Миколайович
  nevetlenfalu.sr@ukr.net

15
Мукачівська 

райдержадміністрація

Відділ економіки та 

агропромислового розвитку 

/головний спеціаліст

Беца Мар'яна Іванівна
 (03131) 5-43-87;  

mukrda@carpathia.gov.ua, 

16
 Мукачівська районна 

рада

Постійна комісія з питань 

регламенту, депутатської 

етики, законності, 

правопорядку та 

інформаційної політики

Ілов Василь Адамович
 (03131)31298

 muk_rada@meta.ua

Постійна комісія з питань 

бюджету та регламенту 

Мукачівської міської ради

 Бідзіля Олександр 

Володимирович                   

(03131)  2 33 01; 

oleksandr.bidzilya@gmail.            

com

Відділ економіки 

Мукачівської міської ради

 Дерев'яник Мар'яна 

Федорівна  

(03131) 3 85 79; 

u.ekn@mukachevo-rada.gov.ua 

Головний спеціаліст відділу 

економіки Мукачівської 

міської ради

 Воронцова Наталія 

Анатоліївна 

(03131) 3 85 79; 

u.ekn@mukachevo-rada.gov.ua 

Мукачівська міська 

рада
17
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18 Свалявська міська рада

постійна комісія Свалявської 

міської ради з питань 

бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку, 

комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту 

та комунального 

господарства/відділ туризму, 

інвестицій та соціально-

економічного розвитку, 

житлово-комунального 

господарства, внутрішніх та 

зовнішніх звязків 

Свалявської міської ради / 

головний спеціаліст

Савчук Вікторія 

Дмитрівна

city@svalyavska-

gromada.gov.ua

19
Воловецька селищна 

рада 

Комісія з питань аналізу та 

перегляду регуляторних актів

 Калитич Ганна 

Федорівна 
vselrada@ukr.net

20
Жденіївська селищна 

рада
Секретар селищної ради

 Русин Юрій 

Васильович 
zdenievorada@ukr.net

21
Кольчинська селищна 

рада 

секретар селищної ради; 

спеціаліст-землевпорядник
Павло Порохнавець

 (03131) 71-0-48;  

kolchino@meta.ua

22
Чинадіївська селищна 

рада

заступник селищного голови  

з питань діяльності 

виконавчих органів ради

Арендаш Василь  

Петрович

 golova@chynadiivska-

gromada.gov.ua

23
Великолучківська 

сільська рада
секретар сільської ради Строїн Олена Юріївна  rakoshuno.s-r@meta.ua

24
Верхньокоропецька 

сільська рада
секретар сільської ради

Богів Олександр 

Ярославович
 n.koropets.s-r@meta.ua

25
Горондівська сільська 

рада 

Постійна депутатська комісія 

з питань фінансового 

бюджету, планування 

соціально-економічного 

розвитку, регуляторної 

діяльності

Туряниця Іван 

Іванович

 goronda.s-r@meta.ua

26
Івановецька сільська 

рада

Відділ фінансів, 

економічного розвитку та 

інвестицій

Паук Маріанна 

Іванівна
 ivanivtsi.s-r@meta.ua

27
Неліпинська сільська 

рада

Комісія з питань законності, 

правопорядку, регламенту, 

депутатської етики, гласності 

та регуляторної політики

Пивовар Олександр 

Леонідович
 sr.nelipyno@ukr.net

mailto:city@svalyavska-gromada.gov.ua
mailto:city@svalyavska-gromada.gov.ua
mailto:vselrada@ukr.net
mailto:zdenievorada@ukr.net
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28
Нижньоворітська 

сільська рада
Секретар сільської ради

Гафинець Наталія 

Олексіївна
 n.vorota@meta.ua

29 Полянська сільська рада заступник сільського голови 
Гайпел Віктор 

Тиберійович
 gaipel@ ukr.net

30
Рахівська районна 

державна адміністрація

Головний спеціаліст відділу 

економіки, агропромислового 

розвитку управління 

соціально-економічного 

розвитку територій

Мельничук Наталія 

Миколаївна
admin@rakhiv-rda.gov.ua

31 Рахівська міська рада

Постійна комісія з питань 

бюджету, тарифів і цін / 

голова комісії

Ткачук Юрій 

Андрійович

(03132)25837; rada@rakhiv-

mr.org

32
Великобичківська 

сільська рада

начальник юридичного 

відділу

Швед Світлана 

Вікторівна
lanayemchuk@gmail.com

Постійна комісія з питань 

планування фінансів, 

бюджету, соціально-

економічного розвитку, 

підприємництва, інвестицій, 

міжнародних відносин та 

зовнішньоекономічних 

зв’язків 

info@yasinya-gromada.gov.ua

Фінансовий відділ 

Ясінянської селищної ради

Сенек Василина 

Михайлівна
info@yasinya-gromada.gov.ua

Секретар селищної ради
Дренкалюк Олена 

Юріївна
info@yasinya-gromada.gov.ua

Фільтюк Марія 

Юріївна
04351469@mail.gov.ua

Варга Михайло 

Михайлович
 04351469@gmail.com

Баранюк Ганна 

Іванівна
 04351469@gmail.com

35
Тячівська 

райдержадміністрація

Відділ житлово-

комунального господарства, 

економіки та 

агропромислового розвитку/ 

головний спеціаліст

Цока Ольга 

Михайлівна
 tyachivrda@carpathia.gov.ua,

Богданська сільська 

рада

Постійна комісія з питань 

фінансів, 

бюджету,планування 

соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва

34

33
Ясінянська селищна 

рада

mailto:admin@rakhiv-rda.gov.ua
mailto:lanayemchuk@gmail.com
mailto:info@yasinya-gromada.gov.ua
mailto:info@yasinya-gromada.gov.ua
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36 Тячівська районна рада

Постійна депутатська комісія 

з питань розвитку 

підприємництва, 

інвестиційної політики, 

торговельного та побутового 

обслуговування населення, 

міжнаціональних відносин, 

транскордонного 

співробітництва, туризму та 

рекреації

Козар Олександр 

Ілліч

(03134)32851; 

Tyachiv_RR@email.ua

37
Тячівська міська рада

Постійна комісія з питань 

планування, фінансів, 

бюджету, соціально-

економічного розвитку, 

промисловості, 

підприємництва та сфери 

послуг. 

Тиводар

Маріанна

Василівна -

начальник

відділу

організаційної,

кадрової та

інформаційної

роботи апарату

виконкому

Тячівської

міської ради

 orgvid@уасhіv-city.gov.ua

38
Буштинська селищна 

рада 

Заступник голови селищної 

ради

Міщій Сергій 

Володимирович
Janzhik@ukr.net

39 Дубівська селищна рада
Перший заступник 

селищного голови

Поліщук  Роман 

Олександрович

(03134) 7-21-92; 7-27-41;  

04349633@mail.gov.ua; 

kik27@ukr.net

40
Солотвинська селищна 

рада рада 

Фінансово-економічне 

управління/ начальник 

управління

Шимон Мар'яна 

Генадіївна
solotvino.rada@gmail.com 

41
Тересвянська селищна 

рада

керуючий справами 

(секретар) виконачого 

комітету

Папп Іван                  

Іванович
    teresvarada@ukr.net

42
Усть-Чорнянська 

селищна рада

керуючий справами, секретар 

виконачого комітету Усть-

Чорнянської селищної ради

Барна Анатолій 

Михайлович
ust-rada@ukr.net

43
Бедевлянська сільська 

рада

Постійна комісія сільської 

ради з питань бюджету, 

фінансів, податків, 

інвестицій, соціально-

економічного розвитку та 

регуляторної  політики

(03134) 35017;                             

rada-bedevlya@ukr.net

44
Вільховецька сільська 

рада 
секретар  сільської ради

Гуртовий Едуард 

Іванович
vilhivci1986@ukr.net

45
Нересницька сільська 

рада

відділ інформаційної, 

кадрової та архівної 

роботиспеціаліст першої 

категорії

Кричка Наталія 

Василівна
 sr-neresnytsa@ukr.net

mailto:Janzhik@ukr.net
mailto:solotvino.rada@gmail.com
mailto:ust-rada@ukr.net
mailto:vilhivci1986@ukr.net


46 Углянська сільська рада Секретар сільської ради
Візичканич Надія 

Леонідівна

(03134) 22517; 

uglyanskasilrada@gmail.com

47 Ужгородська РДА

Начальник відділу 

економічного розвитку , 

житлово-комунального 

господарства, 

інфраструктури та екології

Хайнас Роман 

Михайлович

(0312) 61 70 53; 

economyrda@gmail.com

48
Ужгородська районна 

рада

Постійна комісія ради з 

питань  бюджету, фінансової 

політики, економічного 

розвитку та сприяння 

підприємництву

Кушнірук Андрій 

Дмитрович

(0312) 61 58 95; 

uzhrajrada@ukr.net

Постійна депутатська комісія 

з питань планування 

бюджету, соціально-

економічного розвитку та 

інвестицій

Кравець Віталій 

Володимирович

2-14-09; 

pogorilak25@gmail.com

Юридичний відділ міської 

ради

Сікора Ростислав 

Зіновійович
 rada_perechyn.ukr.net

Постійна комісія з питань 

соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування, інвестиційної 

та регуляторної політики

Турецька Яна 

Павлівна

Комісія з питань реалізації 

державної регуляторної 

політики/Управління 

правового забезпечення/ 

головний спеціаліст відділу 

правової експертизи 

документів 

51

Чопська міська 

територіальна громада 

Чопська міська рада

Відділ економіки та 

інвестицій/ начальник відділу

Чебан Тетяна 

Василівна

(0312)711242;  

chop@fd.carpathia. gov.ua

52
Великоберезнянська 

селищна рада
Секретар селищної ради

Веселовський 

Владислав 

Михайлович

(031352) 2-38-87;  

velbereznyj@gmail.com

53
Середнянська селищна 

рада
заступник селищного голови

Василиндра Роман 

Юрійович
  serednyanska_otg@ukr.net

54
Баранинська сільська 

рада

Постійна комісія з питань 

бюджету та регуляторної 

політики

(0312) 734 287; 

barsilrada@gmail.com

55
Великодобронська 

сільська рада
заступник сільського голови 

Сігеті-Шера Наталія 

Юліївна

(0312) 714325; 

nagydobrony.khaza@ukr.net

Ужгородська міська 

рада

(0312)617134;  jure@rada-

uzhgorod.gov.ua
50

Перечинська  міська 

рада 
49



56
Дубриницька сільська 

рада

Секретар Дубриницьої 

сільської ради

Мицода Марина 

Юріївна
 dubrynichisr@  ukr.net

Постійна комісія сільської 

ради з питань фінансів та 

планування соціально-

економічного розвитку

(0312) 37247; kostrino@ukr.net

Фінансовий відділ Ватраль Ірина Яківна kostrino@ukr.net

Відділ економічного 

розвитку, туризму та 

транскордонного 

співробітництва

Пацкань Василь 

Володимирович
 kostrino@ukr.net

Постійна комісія з питань  

фінансів, бюджету та 

планування соціально-

економічного розвитку

Бабидорич Марія 

Петрівна
 onokivska.gromada@ukr.net

Заступник сільського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів ради

Люлько Вікторія 

Борисівна

(0312)739844; 

onokivska.gromada@ukr.net

59
Ставневська сільська 

рада

Робоча група з питань 

перегляду регуляторних актів

Каганець Богданна 

Анатолієвна
 otd@stav.gov.ua

60
Сюртівська сільська 

рада 
секретар селищної ради

Шогов Оліз 

Золтанівна
szurte@gmail.com

61
Тур'є-Реметівська 

сільська рада

Начальник фінансового 

відділу

Левко Оксана 

Василівна
hromada@t-remeta.gov.ua

62
Холмківська  сільська 

рада 

Комісія з питань прав 

людини, законності, 

депутатської діяльності, 

етики,, регламенту роботи, 

гуманітарних питань, 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

енергозбереження та 

транспорту/ голова комісії

Будошов Єлизавета 

Юріївна
xolmoksilrada@meta.ua

63
Хустська 

райдержадміністрація

Завсектором 

агропромислового розвитку

Митрович Вадім 

Іванович

(03142) 5 21 75; 

khustrda@carpathia.gov.ua

64 Іршавська  міська рада

Комісія з питань соціально-

економічного розвитку, 

бюджету, фінансів та 

регуляторної політики;                   

Сектор  економіки та 

інвестицій

Голова комісії-  

Валерій Йосипович 

Василець;           

Завідувач сектору 

економіки та 

інвестицій – 

О.І.Меренич

rada@irshava.info

Костринська 

територіальна громада
57

Оноківська сільська 

рада
58
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65
Хустська міська 

територіальна громада

Хустський міський голова                       

управління з питань 

юридично-правового 

забезпечення діяльності ради                                       

управління економіки 

 Кащук В.П.                    

Гуменюк Н.О.                    

Дзяпко М.М.                                

(031422)  4-37-06                                                

ekonomika.khust@i.ua

66
Вишківська селищна 

рада

Вдділ юридичного 

забезпечення Вишківської 

селищноі ради

Няговський Р.І.
vishkovo90454@gmail.com

67
Міжгірська  селищна          

рада  

Постійна комісія селищної 

ради з питань прав людини, 

депутатської діяльності, 

етики

Бобонич Іван 

Іванович

(03146) 21389; 

mizhhirya@gmail.com

68 Білківська сільська рада

Постійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, 

планування соціально-

економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного 

співробітництва

Зейкан Василь 

Семенович
bilkirada@meta.ua

69
Горінчівська сільська 

рада

Фінансовий відділ ,         

Заступник сільського голови 

з питань діяльності 

винонавчих органів ради

Антонь Руслана 

Михайлівна, Якоб 

Юрій Васильович

gorinchivsilrada@gmail.com

70
Довжанська сільська 

рада
Заступник сільського голови

Батрин Василь 

Васильович
   batryn.post@gmail.com

71
Драгівська сільська 

рада
спеціаліст, юрист Стрижак М.І. misha-strizhak123@ukr.net

72
Зарічанська сільська 

рада
Заступник сільського голови Палош Н.В. zarichrada@ukr.net

73
Керецьківська  сільська 

рада

Комісія з розробки та 

перегляду регуляторних актів

Гецко Тетяна 

Михайлівна
 kervilaqecouncil@ukr.net

74
Колочавська сільська 

рада

Постійна комісія сільської 

ради з питань фінансів, 

бюджету, планування 

соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва

Бундзяк Віталія 

Василівна
 kolsr-economy@ukr.net

Виконавчий комітет 

Пилипецької сільської 

ради

Відділ з питань правової 

роботи та управління 

персоналом, відділ з питань 

земельних ресурсів та 

екології Пилипецької 

сільської ради/Головний 

спеціаліст .

 Стецюнич В.В.        

Густов Олександр 

Валерійович

 (031146) 2 50 25   

pylypetskasilskarada@gmail. 

com

Пилипецька сільська 

рада

Постійна комісія з питань 

планування, 

фінансів,бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку

Самойленко О.В.
pylypetskasilskarada@gmail. 

com
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76
Синевирська сільська 

рада

Постійна комісія з питань 

фінансів, бюджету та 

соціально-економічного 

розвитку

Ледней Ліліана 

Степанівна
   synevyr.economy@ukr.net


