
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 3 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
          22 грудня  2020    Мукачево    № 41 

 
Про затвердження Положень виконавчих органів Мукачівської 

міської ради у новій  редакції 
 

З метою належної організації роботи виконавчих органів Мукачівської 
міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту (протокол № 2  від 21.12.2020 р.; 22.12.2020р.),  керуючись  ч.1 ст.11, 
ст.25, ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Положення про управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради (нова редакція) згідно додатку 1 до цього рішення. 

2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1598 “Про зміну назви 
Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради та затвердження Положення про Управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради”.  

3. Начальниці управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради (К.Кришінець-Андялошій) подати державному реєстратору відповідні 
документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу. 

4. Затвердити Положення про фінансове управління Мукачівської міської 
ради (нова редакція) згідно додатку 2 до цього рішення. 

5. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1600 “Про зміну назви  
Фінансового управління  виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про Фінансове управління  Мукачівської міської 
ради”.  

6. Начальниці фінансового управління Мукачівської міської ради (М.Тоба) 
подати державному реєстратору відповідні документи для внесення змін до 
відомостей про юридичну особу. 

7. Затвердити Положення про відділ культури Мукачівської міської ради 
(нова редакція) згідно додатку 3 до цього рішення. 

8. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1599 “Про зміну назви  



Відділу культури  виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про відділу культури  Мукачівської міської ради”.  

9. Начальниці відділу культури Мукачівської міської ради (І.Калій) подати 
державному реєстратору відповідні документи для внесення змін до відомостей 
про юридичну особу. 

10. Затвердити Положення про юридичний відділ Мукачівської міської 
ради (нова редакція) згідно додатку 4 до цього рішення. 

11. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1605 “Про зміну назви   
юридичного відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про юридичний відділ  Мукачівської міської ради”. 

12. Затвердити Положення про відділ економіки Мукачівської міської ради 
(нова редакція) згідно додатку 5 до цього рішення. 

13. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1594 “Про зміну назви    
відділу економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про  відділ економіки  Мукачівської міської ради”. 

14. Затвердити Положення про службу у справах дітей  Мукачівської 
міської ради (нова редакція) згідно додатку 6 до цього рішення. 

15. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1592 “Про зміну назви   
служби у справах дітей  виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про службу у справах дітей Мукачівської міської 
ради”. 

16. Затвердити Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради (нова редакція) 
згідно додатку 7 до цього рішення. 

17. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1596 “Про зміну назви      
відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради та затвердження Положення 
про відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 
Мукачівської міської ради”. 

18. Затвердити Положення про службу персоналу Мукачівської міської 
ради (нова редакція) згідно додатку 8 до цього рішення. 

19. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1587 “Про зміну назви    
служби персоналу виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про службу персоналу Мукачівської міської ради”. 

20. Затвердити Положення про відділ контролю та організаційного 
забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради (нова редакція) 
згідно додатку 9 до цього рішення. 

21. Вважати таким, що втратило чинність  рішення 68 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання від 26.09.2019 №1489 “Про затвердження Положення  



про відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого 
комітету та міської ради (нова редакція)”. 

22. Затвердити Положення про архівний відділ Мукачівської міської ради 
(нова редакція) згідно додатку 10 до цього рішення. 

23. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 68 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 28.11.2019 №1597 “Про зміну назви    
архівного відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про архівний відділ Мукачівської міської ради”.   

24.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  
Мукачівської міської ради з питань бюджету та регламенту. 
 
 
Міський голова              А.БАЛОГА 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


