
 
     
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.12.2020                              Мукачево                                                  № 522 
 

Про внесення змін до деяких рішень виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
 

Враховуючи Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 

№572-р “Про затвердження перспективного плану формування територій 

громад Закарпатської області”, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020 року № 712-р “Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Закарпатської області”,  

Постанову Верховної Ради України від 15.07.2020 року № 795-ІХ “Про 

призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”, Постанову Верховної 

Ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію 

районів”, додаток 6 до Постанови Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 

року №160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних міських голів 25 

жовтня 2020 року”, Закон України “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо визначення територій та адміністративних центрів 

територіальних громад” від 23.07.2020 року № 562-ІХ, керуючись ст. 40,                    

ч.1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 

1. Внести зміни до деяких рішень виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради (перелік яких зазначено у додатку до цього рішення), а саме: 

словосполучення “Мукачівська міська об'єднана територіальна громада” 

замінити на словосполучення наступного змісту “Мукачівська міська 

територіальна громада ”. 

2. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради (перелік яких зазначено у додатку до цього рішення) — залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого коимітету Мукачівської міської ради О. Лендєла. 

 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету Мукачівської міської 

ради 

22.12.2020 № 522 

 

1. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 7.04.2020 

р. № 136 «Про Порядок ведення дрібнороздрібної торгівлі на території 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади»; 

 2. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 7.04.2020 

р. № 137 «Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного 

господарства, побутового обслуговування населення та сфери розваг на 

території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади»; 

 3. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

18.02.2020 р. № 70 «Про затвердження Положення про порядок оплати та 

надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 

Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади»; 

 4. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

17.12.2019 р. № 415 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в 

межах Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади»; 

 5. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  від 

21.01.2020р. № 11 «Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень 

на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади  та 

Положення про комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню або пересаджуванню»; 

 6. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

21.01.2020 р. № 18 «Про затвердження Порядку розміщення вивісок на 

території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади”; 

 7. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

07.04.2020 р. № 140 «Про затвердження Правил проведення земляних робіт на 

території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади»; 

 8. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

07.04.2020 р. № 143 “Про затвердження вимог та рекомендацій до дизайну 

адресного господарства (покажчиків геонімів, номерів будівель) на території 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади»; 

 9. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

19.05.2020 р. № 198 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із 

залучення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу 

для організації проведення конкурсів на автобусних маршрутах загального 

користування в межах Мукачівської міської об’єднаної територіальної 

громади»; 

10. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

02.06.2020 р. № 214 «Про затвердження Правил користування міським 

пасажирським транспортом на території Мукачівської міської об’єднаної 



територіальної громади»;  

 11. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

07.07.2020 р. № 249 «Про затвердження тарифу на перевезення пасажирів 

автобусними маршрутами загального користування на території Мукачівської 

міської об’єднаної територіальної громади»; 
  

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                         О. ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


