
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
03.11.2020                                         Мукачево                                                № 432 
 
Про розпорядження, прийняті  
Мукачівським міським головою 
між засіданнями виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради  

 
 Керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив: 
 
 1. Інформацію про розпорядження, прийняті Мукачівським міським 
головою в період з 15.09.2020 р. по 05.10.2020 р. та в період з 06.10.2020 р. по 
19.10.2020 р. прийняти до відома. 
 2. Затвердити розпорядження з № 359 від 15.09.2020 р. по № 396 від 
05.10.2020 р. та розпорядження з № 397 від 08.10.2020 р. по № 415 від 
16.10.2020 р. (додаються). 
 
 
Міський голова                       А.БАЛОГА 
 



Інформація 

про видані розпорядження Мукачівського міського голови за період з 
15.09.2020 р. по 05.10.2020 р. та період з 06.10.2020 р. по 19.10.2020 р. 

 За період з 15.09.2020 р. по 05.10.2020 р. видано 38 розпоряджень 
Мукачівського міського голови з основної діяльності. З них: 
1) Про скликання засідання виконкому, сесії – 6 
2) Про склад комісії, ради – 4 
3) Про нагородження – 6 
4) Про надання матеріальної допомоги – 3 
5) Про зміни до розпорядження – 1 
6) Про преміювання – 4 
10) Про придбання – 2 
11) Про внесення змін до бюджету – 1 
12) Про внесення змін до Інструкції з діловодства – 1 
13) Про затвердження паспортів програм місцевих бюджетів – 1 
14) Про затвердження результатів конкурсу – 1 
15) Про проведення інвентаризації – 1 
16) Про проведення суцільної дератизації – 1 
17) Про приписку громадян до призовних дільниць – 1 
18) Про чергування – 1 
19) Про план заходів щодо реалізації норм ЗУ «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» – 1 
20) Про визначення операторів відділу ведення ДРВ – 1 
21) Про введення обмеженого доступу до приміщень відділу ведення ДРВ – 1 
22) Про проведення заходів з охорони водних біоресурсів на період осінньо-
зимового нересту риби – 1. 
 За період з 06.10.2020 р. по 19.10.2020 р. видано 19 розпоряджень 
Мукачівського міського голови з основної діяльності. З них: 
1) Про скликання засідання виконкому, сесії – 2 
2) Про склад комісії, ради – 2 
3) Про нагородження – 7 
4) Про придбання – 1 
5) Про заходи – 1 
6) Про сплату судового збору – 2 
7) Про призначення – 1 
8) Про перенос робочих днів – 1 
9) Про початок опалювального періоду – 1. 
 У виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходяться на 
виконанні розпорядження Мукачівського міського голови №156 від 21.04.2020 



року «Про продовження карантинних заходів у Мукачівській міській раді» та 
№381 від 25.09.2020 року «Про проведення заходів з охорони водних 
біоресурсів на період осінньо-зимового нересту риби» 
 У виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходяться на 
виконанні розпорядження Мукачівського міського голови №156 від 21.04.2020 
року «Про продовження карантинних заходів у Мукачівській міській раді» та 
№381 від 25.09.2020 року «Про проведення заходів з охорони водних 
біоресурсів на період осінньо-зимового нересту риби» 
 На постійному контролі знаходяться сім розпоряджень, а саме: № 382 від 
24.06.2016 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на 
публічну інформацію»; №17 від 17.01.2017 «Про затвердження Інструкції про 
порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у 
виконавчому комітеті Мукачівської міської ради»; №43 від 05.02.2020 «Про 
затвердження та введення в дію Переліку відомостей, що становлять службову 
інформацію, у виконавчих органах Мукачівської міської ради»; №378 від 
22.09.2017 «Про реєстрацію на Єдиному веб-порталі використання публічних 
коштів «е-Data» розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 
комунальних підприємств міста Мукачева», № 498 від 09.12.2019 «Про службу 
захисту інформації», №8 від 13.01.2020 «Про затвердження Інструкції з 
діловодства у виконавчих органах Мукачівської міської ради» та № 75 від 
21.02.2020 «Про покращення позиції міста Мукачева в рейтингу прозорості міст 
України». 
 На довгостроковому контролі знаходяться шість розпоряджень:  
№34 від 28.01.2020 року «Про стан та заходи щодо поліпшення військового 
обліку військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, в установах та 
організаціях Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 
рік». 

Термін виконання: щомісяця протягом року 

№41 від 04.02.2020 року «Про функціонування офіційної веб-сторінки 
Мукачівської міської ради». 

Термін виконання: щоп’ятниці 

№61 від 17.02.2020 року «Про затвердження плану основних заходів цивільного 
захисту Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Термін виконання: протягом року 

№144 від 13.04.2020 року «Про утворення робочої групи з питань модернізації 
Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради та 
визначення відповідальної особи». 

Термін виконання: протягом 2020-2021 років. 

№201 від 29.05.2020 року «Про виконання обласного плану заходів щодо 



реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2020 рік». 

Термін виконання: до 14 грудня 2020 року 

№361 від 15.09.2020 року «Про план заходів на 2020-2024 роки щодо реалізації 
норм Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"». 

Термін виконання: щороку до 5 листопада 

 

Начальник відділу контролю та  

ОЗД ВК та МР                 Г.Лендьєл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток 
                                                                             до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
                                                                                    03.11.2020  № 432 

 
№ 
з/п 

№  
розпор. 

Дата 
реєстрації 

Короткий зміст 

1 359 15.09.2020 Про скликання чергової сесії Мукачівської міської 
ради 

2 360 15.09.2020 Про преміювання директора ММКП "Соціальна 
аптека" Любки В. 

3 361 15.09.2020 Про план заходів на 2020-2024 роки щодо 
реалізації норм Закону України "Про запобігання 

та протидію домашньому насильству" 
4 362 15.09.2020 Про надання матеріальної допомоги 
5 363 16.09.2020 Про придбання папок до Почесних грамот 

Мукачівської міської ради 
6 364 16.09.2020 Про нагородження до Дня фармацевтичного 

працівника 
7 365 16.09.2020 Про створення комісії з обстеження дерев 
8 366 17.09.2020 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
9 367 18.09.2020 Про скликання чергового засідання виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 
10 368 22.09.2020 Про внесення змін до бюджету Мукачівської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 
рік 

11 369 22.09.2020 Про внесення змін до Інструкції з діловодства у 
виконавчих органах Мукачівської міської ради, 
затвердженої розпорядженням Мукачівського 

міського голови від 13.01.2020 №8 
12 370 22.09.2020 Про проведення приписки громадян України 2004 

року народження до призовних дільниць у січні-
березні 2021 року 

13 371 22.09.2020 Про визначення операторів інформаційно-
телекомунікаційної системи відділу ведення 
Державного реєстру виборців Мукачівської 

міської ради 
14 372 22.09.2020 Про введення обмеженого доступу до приміщень 

відділу ведення Державного реєстру виборців 
Мукачівської міської ради 

15 373 22.09.2020 Про створення комісії з категоріювання 
приміщення органу ведення Державного реєстру 



виборців, як об'єкта, де циркулює інформація з 
обмеженим доступом, що не становить державної 

таємниці 
16 374 23.09.2020 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
17 375 23.09.2020 Про створення комісії з обстеження дерев 
18 376 23.09.2020 Про внесення змін до розпорядження 

Мукачівського міського голови від 17.01.2020 року 
№18 

19 377 23.09.2020 Про нагородження до Дня туризму 
20 378 23.09.2020 Про нагородження до Дня бібліотек 
21 379 23.09.2020 Про нагородження до Всеукраїнського дня 

дошкілля 
22 380 24.09.2020 Про проведення інвентаризації активів та 

зобов'язань 
23 381 25.09.2020 Про проведення заходів з охорони водних 

біоресурсів на період осінньо-зимового нересту 
риби 

24 382 25.09.2020 Про проведення осінньої суцільної дератизації на 
території Мукачівської міської об'єднаної 

територіальнлї громади 
25 383 25.09.2020 Про встановлення премії директору ММКП 

"Соціальна аптека" Любці В. за вересень 2020 року 
26 384 25.09.2020 Про встановлення премії виконуючому обов'язки 

директора комунального некомерційного 
підприємства "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади" Чубірко М. за вересень 

2020 року 
27 385 25.09.2020 Про встановлення премії виконуючому обов'язки 

директора комунального некомерційного 
підприємства "Мукачівська центральна районна 

лікарня" Мешко Є. за вересень 2020 року 
28 386 29.09.2020 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
29 387 29.09.2020 Про скликання чергового засідання виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 
30 388 30.09.2020 Про створення комісії з обстеження дерев 
31 389 30.09.2020 Про придбання квіткової продукції та лампадок з 

нагоди відзначення дня пам'яті жертв Голокосту 
32 390 30.09.2020 Про затвердження паспортів програм місцевого 

бюджету на 2020 рік виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 



33 391 01.10.2020 Про затвердження результатів конкурсів з відбору 
суб'єктів підприємницької діяльності 

34 392 02.10.2020 Про нагородження до Дня працівників освіти 
35 393 02.10.2020 Про чергування 14 жовтня 2020 року 
36 394 02.10.2020 Про нагородження до Дня художника 
37 395 05.10.2020 Про надання матеріальної допомоги 
38 396 05.10.2020 Про надання матеріальної допомоги 

 
1 397 08.10.2020  Про сплату судового збору за розгляд справи 
2 398 08.10.2020  Про сплату судового збору за розгляд справи 
3 399 08.10.2020  Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
4 400 08.10.2020  Про підготовку та відзначення у Мукачівській 

міській об'єднаній територіальній громаді Дня 
захисника України 

5 401 09.10.2020 Про нагородження Чебикіна А. 
6 402 09.10.2020 Про нагородження Шепенди О.В. 
7 403 09.10.2020 Про нагородження Пітюлич М.І. 
8 404 12.10.2020 Про створення комісії з обстеження дерев 
9 405 12.10.2020 Про нагородження Нетребко Т.О. 
10 406 13.10.2020  Про перенесення робочих днів 
11 407 13.10.2020  Про створення комісії з обстеження об'єктів 

інфраструктури 
12 408 13.10.2020  Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

захисника України 
13 409 13.10.2020 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
14 410 15.10.2020  Про призначення Чубірко М. 
15 411 15.10.2020  Про призначення Мешко Є. 
16 412 15.10.2020  Про початок опалювального періоду на території 

Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади 

17 413 15.10.2020  Про придбання квіткової продукції та лампадок з 
нагоди відзначення Дня захисника України 

18 414 15.10.2020 Про нагородження Лайкової Л.І. 
19 415 16.10.2020 Про нагородження 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради       О.ЛЕНДЄЛ 


