
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
від 24.05.2022 р.         о 10.00 годині  
 
1. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади за І квартал 2022 року. 11505 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальниця відділу економіки 
2. Про виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за 
січень-березень 2022 року. 11498 
Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна 
  начальниця фінансового управління 
3. Про надання матеріальної допомоги. 12054 
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальниця управління соціального захисту населення 
4. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» за I 
квартал 2022 року. 11303 
5. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки, затвердженої рішенням 19-ї позачергової  сесії 8-го скликання 
Мукачівської міської ради від 17.12.2021року № 681. 12355 
Доповідає: Мешко Євген Вісильович 
  директор КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» 
6. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської  територіальної громади» за І квартал 2022 року. 11304 
Доповідає: Чубірко Мирослава Михайлівна 
  директорка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
  Мукачівської міської територіальної громади 
7. Про підсумки роботи комунального господарства в зимовий період 2021-
2022рр. та завдання по підготовці до осінньо-зимового періоду 2022-2023рр. 
11489 
8. Про затвердження наслідків конкурсу на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної 
громади 12017 
9. Про погодження паспорту відкритого майданчику (тераси) 11972 
10. Про надання допомоги ОСББ на проведення заходів (зокрема ремонтних 
робіт) з усунення аварій у житловому фонді (багатоквартирних житлових 
будинках). 12192 
11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 16.05.2022 №205  "Про надання фінансової підтримки  управителю 
багатоквартирних будинків для  проведення  ремонтних робіт з усунення аварій 
у житловому фонді на території міста Мукачево". 12235 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 



  начальник управління міського господарства 
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.  
Рішення №194 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальниця відділу економіки 
13. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022 рік. 
Рішення №195 
Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна 
  начальниця фінансового управління 
14. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 11486 
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 


