
 
 
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

__ сесія __-го скликання 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 
 

___________                      Мукачево                                    №____ 
 
 

Про визнання такими, що втратили чинність: рішення 11 сесії 
Мукачівської міської ради 6-го скликання від 30.06.2011 р. № 222 , рішення 
14 позачергової сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 
19.09.2011 р. № 293, рішення 16 сесії Мукачівської міської ради 6-го 
скликання від 27.10.2011 р. № 332  

 
У зв’язку зі створенням Мукачівської міської територіальної громади, з метою 
приведення нормативно-правових актів Мукачівської міської ради у 
відповідність до вимог чинного законодавства України та у зв'язку із 
відсутністю централізованого теплопостачання на території Мукачівської 
міської територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії 
Мукачівської міської ради з питань бюджету та регламенту (протокол №___ від 
_____р.), керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Вважати такими, що втратили чинність: рішення 11 сесії Мукачівської 

міської ради 6-го скликання від 30.06.2011 р. № 222 «Про положення «Про 
порядок надання цільової одноразової адресної допомоги громадянам міста 
Мукачево, квартири яких відключені від центрального теплопостачання, для 
встановлення автономного опалення», рішення 14 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 6-го скликання від 19.09.2011 р. № 293 «Про 
внесення змін до додатків № 1 та № 2 рішення сесії Мукачівської міської ради 
від 30.06.2011 р. № 222 «Про положення «Про порядок надання цільової 
одноразової адресної допомоги громадянам міста Мукачево, квартири яких 
відключені від центрального теплопостачання, для встановлення автономного 
опалення», рішення 16 сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання від 
27.10.2011 р. № 332 «Про внесення змін до додатку № 1 рішення сесії 
Мукачівської міської ради від 30.06.2011 р. № 222 «Про положення «Про 
порядок надання цільової одноразової адресної допомоги громадянам міста 
Мукачево, квартири яких відключені від центрального теплопостачання, для 
встановлення автономного опалення». 



 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальницю 
управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради 
Н.Зотову та постійну комісію Мукачівської міської ради з питань бюджету та 
регламенту. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
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