
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

08.04.2021                                        м. Ужгород                                               № 263 

 

 

Про склад робочої групи з питань розбудови 

кордону та прикордонної інфраструктури 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Програми розвитку транскордонного співробітництва 

Закарпатської області на 2021 – 2027 роки, затвердженої рішенням обласної 

ради від 17.12.2020 № 55, з метою здійснення заходів з розбудови кордону та 

прикордонної інфраструктури, створення нових пунктів пропуску та 

покращення функціонування існуючих, а також впровадження електронної 

черги у пунктах пропуску через державний кордон України ,,Ужгород” і ,,Чоп”:

    

1. Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації від 20.07.2020                

№ 395 „Про робочу групу з питань розбудови кордону та прикордонної 

інфраструктури” викласти у новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

державної адміністрації Петрушку І. Ш. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                      Анатолій ПОЛОСКОВ
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Додаток  

до розпорядження 

20.07.2020 № 395 

(у редакції розпорядження 

08.04.2021 № 263) 

 

СКЛАД  

робочої групи з питань розбудови кордону та прикордонної інфраструктури 

 

Керівник робочої групи 

 

БІЛЕЦЬКИЙ 

Мирослав Золтанович 

перший заступник голови обласної 

державної адміністрації 
 

Заступники керівника робочої групи: 
 

ПЕТРУШКА 

Іштван Шімонович 
 

заступник голови обласної державної 

адміністрації 

БІЛАК 

Олександр Павлович 

начальник управління єврорегіональної 

співпраці облдержадміністрації 
 

Члени робочої групи: 
 

БАЛОГ 

Лівія Іванівна 

 

член постійної комісії Закарпатської 

обласної ради з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та 

рекреації (за згодою) 
 

БІЛАН 

Олег Степанович 

 

начальник відділу зв’язку та інформаційних 

систем – начальник зв’язку Чопського 

прикордонного загону (за згодою) 
 

ГУРЧУМЕЛІЯ 

Уляна Іванівна 

 

заступник начальника управління – 

начальник відділу забезпечення роботи 

керівництва управління з питань 

міжнародних зв’язків, технічної допомоги та 

протоколу виконавчого апарату Закар-

патської обласної ради (за згодою) 
 

ГУЧОК 

Ольга Володимирівна 

заступник начальника управління – 

начальник відділу розбудови інфраструктури 

управління інфраструктури, держмайна та 

господарської діяльності Закарпатської 

митниці Держмитслужби (за згодою) 
 

ДЕНИС 

Мирослав Михайлович 
 

 

 

представник Міністерства закордонних 

справ у м. Ужгород (за згодою) 
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ДУРАН 

Сергій Сергійович 

начальник управління інфраструктури, 

держмайна та господарської діяльності 

Закарпатської митниці Держмитслужби                

(за згодою) 
 

КІШ 

Михайло Михайлович 

 

голова постійної комісії Закарпатської 

обласної ради з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та 

рекреації (за згодою) 
 

КРАЩЕНКО 

Володимир Володимирович 

заступник начальника відділу 

прикордонного контролю Мукачівського 

прикордонного загону (за згодою) 
 

МАЛЯР 

Едуард Миколайович 

 

директор департаменту інфраструктури, 

розвитку і утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення облдержадміністрації  
  

МАКОВСЬКИЙ 

Василь Іванович 

 

начальник управління з питань міжнародних 

зв’язків, технічної допомоги та протоколу 

виконавчого апарату Закарпатської обласної 

ради (за згодою) 
 

ПОПОВИЧ 

Олексій Іванович 

 

в. о. начальника управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
 

РУРИЧ 

Василь Андрійович 

 

заступник начальника служби автомобільних 

доріг у Закарпатській області (за згодою) 
 

ТАТОШ 

Василь Васильович 

 

начальник управління забезпечення митного 

контролю та оформлення Закарпатської 

митниці Держмитслужби (за згодою) 
 

ЧУБІРКО 

Володимир Володимирович 

 

член постійної комісії Закарпатської 

обласної ради з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та 

рекреації (за згодою) 
 

ШАНДОР 

Федір Федорович 

 

заступник голови постійної комісії 

Закарпатської обласної ради з питань 

транскордонного співробітництва, розвитку 

туризму та рекреації (за згодою) 
 

ШЕКЕТА  

Андрій Андрійович 

перший заступник голови Закарпатської 

обласної ради (за згодою) 
 

ШИНКАРЬОВ  

Сергій Володимирович  

заступник начальника відділу прикор-

донного контролю штабу Чопського 

прикордонного загону (за згодою) 
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ШТЕРН 

Андрій Вікторович 

головний спеціаліст відділу підготовки 

документів з питань регулювання земельних 

відносин управління організаційної роботи 

та забезпечення діяльності керівництва 

апарату облдержадміністрації 
 

ЯСЕВИЧ 

Микола Михайлович 

 

заступник начальника управління – 

начальник відділу управління проєктами та 

бізнес-аналізу управління впровадження 

проєктів Департаменту митних інфор-

маційних технологій Державної митної 

служби України (за згодою) 

 

 

 

 
 

Начальник управління 

єврорегіональної співпраці 

облдержадміністрації Олександр БІЛАК 

 


