
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
від 10.05.2022 р.         о 10.00 годині  
 
1. Про втрату дитиною статусу. 11225 
2. Про влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
продовження строку перебування в інтернатному закладі. 11219 
Доповідає: Тіба Терезія Василівна 
  заступниця начальниці служби у справах дітей 
3. Про надання матеріальної допомоги. 11213 
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальниця управління соціального захисту населення 
4. Про надання фінансової підтримки управителів багатоквартирних будинків 
для проведення поточних ремонтів та заходів (зокрема ремонтних робіт) з 
усунення аварій в житловому фонді на території міста Мукачево (крім ОСББ та 
ЖБК) на 2022-2024 роки. 10610 
5. Про надання допомоги ОСББ на проведення заходів (зокрема ремонтних 
робіт) з усунення аварій у житловому фонді (багатоквартирних житлових 
будинках). 10915 
6. Про надання допомоги ОСББ на проведення заходів (зокрема ремонтних 
робіт) з усунення аварій у житловому фонді (багатоквартирних житлових 
будинках). 10593 
7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 20.04.2022 №156 «Про утворення архітектурно-містобудівної ради при 
управлінні міського господарства Мукачівської міської ради». 10724 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
8. Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань для 
виконання мобілізаційних заходів на 2022 рік. 
9. Програма забезпечення профілактики злочинності, правопорядку та безпеки 
на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік. 
10. Програма матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення 
служби структурних підрозділів військової частини А 4604 на 2022 рік. 
11. Програма поліпшення матеріально-технічної бази військової частини  
А1047 на 2022 рік. 
Доповідає: Карпік Валентина Павлівна 
  начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій,  
  мобілізаційної та оборонної роботи 
12. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 
розвитку на 2023-2024 роки.  
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальниця відділу економіки 
13. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022 рік.  



Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна 
  начальниця фінансового управління 
 
 
14. Про визначення переліку та обсягу закупівель товарів, робіт і послуг, що 
необхідно здійснити для забезпечення потреб виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 11235 
15. Про визначення переліку та обсягу закупівель товарів, робіт і послуг для 
Військової частини СилТрО ЗСУ А7084. 11229 
16. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 10292 
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
  


