
 
 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.01.2021                                Мукачево                                                      № 22 
 
 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської  ради №390 від 06.10.2020 року “Про затвердження Порядку роботи зі 
зверненнями, повідомленнями про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень та організації особистого прийому 
громадян у Мукачівській міській раді та її виконавчих органах” 
 
 З метою належного впорядкування роботи зі зверненнями, повідомленнями 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
відповідно до ст.40 Конституції України, Закону України «Про звернення 
громадян», Закону України «Про запобігання корупції», постанов Кабінету 
Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з 
діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» та від 
24.09.2008 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», 
керуючись  ст.40, ст.52, ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 
 1. Внести зміни до Порядку роботи зі зверненнями, повідомленнями про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та 
організації особистого прийому громадян у Мукачівській міській раді та її 
виконавчих органах, затвердженого рішенням виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради №390 від 06.10.2020 року “Про затвердження Порядку роботи зі 
зверненнями, повідомленнями  про  можливі  факти  корупційних  або  пов’язаних  
з корупцією правопорушень та організації особистого прийому громадян у 
Мукачівській  міській раді  та її  виконавчих органах”, доповнивши  розділ 7. 
Розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень  підпунктами 7.7. та 7.8. наступного змісту, зокрема: 



 “7.7. Контроль за дотриманням строків розгляду повідомлень про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень покладається на 
підрозділ, який визначений головним виконавцем. 
 7.8. Оскарження рішень, дій (бездіяльності) уповноваженого органу,  
прийнятих за результатами розгляду повідомлень, здійснюється в установленому 
законодавством порядку”. 
 
 2. Відділу “Центр надання адміністративних послуг” Мукачівської міської 
ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Мукачівської міської ради 
www.mukachevo-rada.gov.ua/. 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради  О.Лендєла. 
 
 
Міський голова                 А.БАЛОГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


