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Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та 
основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. № 1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та 
основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки» 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради      
від 12.06.2020 р. № 219 «Про схвалення внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 
роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-
го скликання від 05.12.2019 р. № 1683 «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки», розглянувши 
звернення головних розпорядників бюджетних коштів – виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 12.06.2020 р. № 32, відділу охорони здоров’я 
Мукачівської міської ради від 11.06.2020 р. № 1020/01-15, відділу капітального 
будівництва Мукачівської міської ради від 15.06.2020 р. № 248/01-08, 
враховуючи рішення 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.04.2020р. №1868 «Про припинення діяльності відділу охорони здоров’я 
Мукачівської міської ради шляхом його ліквідації», рішення 78 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 21.05.2020р. №1905 «Про 
внесення змін до Програми медичного обслуговування населення Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади в ДУ «Національний інститут 
серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» на 2020 рік, 
затвердженої рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 
20.02.2020р. №1794», рішення 78 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 21.05.2020р. №1906 «Про внесення змін до Програми 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та 



при наданні спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної медичної 
допомоги мешканцям Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020-2022 роки (нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 23.04.2020р. №1869», рішення 78 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 21.05.2020р. №1907 «Про  
внесення змін до  Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік, затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 23.04.2020р. №1870», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально - економічного розвитку 
(протокол № 86 від 15.06.2020 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 Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та 
основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р.  
№ 1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки 
розвитку на 2021-2022 роки» згідно додатків 1  та 2 до цього рішення 
відповідно. 

2. В іншій частині рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1683 «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки» залишити без 
змін. 

3. Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 
заходів Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 
2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1683 «Про Програму 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 
роки» з урахуванням усіх змін та доповнень. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
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