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Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020     Мукачево     №2009 

 
 

Про вступ Мукачівської міської ради 
до Місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація відкритих 
міст» 
 
 

З метою задоволення потреб Мукачівської міської ради та її виконавчих 
органів у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, обміну досвідом 
з українськими та закордонними партнерами у сфері розвитку електронного 
врядування та електронної демократії, а також для розвитку платформи 
електронної демократії e-DEM, відповідно до ч. 2 ст. 142 Конституції України, 
ст. 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про 
асоціації органів місцевого самоврядування», керуючись ст. 15 та п. 21 ч. 1 ст. 
26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №91 від 19.08.2020 р.), 
Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Вступити до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація відкритих міст». 
2. Уповноважити Мукачівського міського голову представляти 

інтереси Мукачівської міської ради у відносинах з Місцевою Асоціацією 
органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» особисто або 
через визначених ним посадових осіб виконавчих органів ради. 

3. Передбачити в міському бюджеті кошти для сплати вступного 
внеску до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 
відкритих міст» у сумі 10000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп). 

4. Передбачити в міському бюджеті кошти для сплати щорічного 
внеску у 2020 р. до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація відкритих міст» у сумі 12771,00 грн. (дванадцять тисяч сімсот 
сімдесят одна гривня 00 коп). 

5. Передбачити в міському бюджеті на 2021р. кошти для сплати 
щорічного членського внеску до Місцевої асоціації органів місцевого 



самоврядування «Асоціація відкритих міст» в сумі 25543,00 грн. (двадцять 
п’ять тисяч п’ятсот сорок три гривні 00 коп). 

6. Виконавчому комітету Мукачівської міської ради укласти з 
Місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих 
міст» угоди про сплату вступного та щорічного членських внесків.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 
 

Міський голова          А.БАЛОГА 


