
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 60 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.07.2019               Мукачево    №1457 
  
 
  
 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
міста Мукачева на 2019 рік, затвердженої рішенням 51-ої позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018р. № 1267 “Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста Мукачева на  
2019 рік” 
 
 Враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів - 
відділу капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 08.07.2019 р. № 331/01-08, управління освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 11.07.2019 р. № 350/01-39, 
18.07.2019 р. № 364/01-39, Управління міського господарства виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради від 16.07.2019 р. № 646/21/01-12, від 
16.07.2019 р. № 647/21/01-12, враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №68 
від 24.07.2019 р.), керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до додатків 2 та 3 Програми економічного і соціального 

розвитку міста Мукачева на 2019 рік, затвердженої рішенням 51-ої позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018р. № 1267 “Про 
Програму економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік” 
згідно додатків 1 та 2 до цього рішення відповідно. 
 2. Внести наступні зміни до рішення 51-ої позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 року № 1267 “Про Програму 
економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік”: 
 в додатку 2 до Програми економічного і соціального розвитку міста 
Мукачева на 2019 рік: 
 по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету — Управління 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
змінити назву: 
 у колонці 5: 

з «Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки» 
на «Програма розвитку фізичної культури і спорту м.Мукачева на 2018-

2020 роки у новій редакції»; 
 
 



у колонці 6: 
з Рішення сесії ММР №880 від 30.11.2017 р. (зі змінами) 
на Рішення сесії ММР № 1444 від 25.07.2019 р. 

 3. В іншій частині рішення 51-ої позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 11.12.2018 року № 1267 “Про Програму економічного і 
соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік” залишити без змін. 
 4. Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 
заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2019 
рік, затвердженої рішенням 51-ої позачергової сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 11.12.2018р. № 1267 “Про Програму економічного і 
соціального розвитку міста Мукачева на 2019 рік” з урахуванням усіх змін та 
доповнень. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                          А. Балога 


