
 
У К Р А Ї Н А 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

Мукачівського міського голови 
 

01.12.2020     Мукачево     №462 
 

Про скликання позачергової сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання  
 

На підставі ч.ч. 4, 5 статті 46, п. 20 ч.4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Мукачівської міської ради 
7-го скликання в новій редакції, провести позачергову сесію Мукачівської 
міської ради 8-го скликання 3 грудня 2020 року о 10:00 год. у великому залі 
засідань міської ради з порядком денним: 
 
1. Про затвердження Регламенту Мукачівської міської ради 8-го скликання. 
2. Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та 
графіку проведення відстежень їх результативності на 2021 рік. 
3. Про   внесення змін до Програми  безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 
за певними категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та  
високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869. 
4. Про здійснення місцевого запозичення до бюджету Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади у 2020 році. 
5. Про  затвердження Програми управління місцевим боргом на 2020-2022 
роки. 
6. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні 
напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019р. № 1683 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 
роки». 
7. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік. 



8. Про ініціювання передачі Мукачівській міській раді бюджетних установ, їх 
майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Мукачівського та 
Іршавського районів у власність Мукачівської міської територіальної громади. 
9. Про внесення змін до сільського бюджету на 2020 рік Доробратівської 
сільської ради від 17.12.2019 року №518 "Про сільський бюджет на 2020 рік"  
(зі змінами). 
 
 
Міський голова         А.БАЛОГА 

 


