
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 76 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.03.2020     Мукачево     №1841 

 
 

Про затвердження  Статуту Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади (нова редакція) 

 
 
 

З метою створення сприятливих умов для повної реалізації членами 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади прав на участь у 
здійсненні місцевого самоврядування та подальшого розвитку інститутів 
безпосередньої участі громадян у вирішення питань місцевого значення, 
виражаючи волю громади, дбаючи про забезпечення демократичних засад 
місцевого самоврядування, та з метою врахування історичних, національно-
культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого 
самоврядування територіальної  громади, відповідно до ст.7, ст.ст.140-146 
Конституції України, Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №83 
від 25.03.2020 р.), постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №68 від 24.03.2020 р., 25.03.2020 
р.), постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол №72  від 
24.03.2020 р.), постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, 
депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол 
№74  від 25.03.2020 р.), постійної депутатської комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення та екології (протокол №59 від 
24.03.2020 р.), постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді 
і спорту та духовного розвитку (протокол №60 від 25.03.2020 р.), керуючись 
ст.19, п.48 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Мукачівська міська рада вирішила: 

 
 
   1. Затвердити Статут Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади  (нова редакція) згідно додатку до цього рішення.  
 
 



          2. Секретарю міської ради  І.Маняк надати Статут Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади  для його державної реєстрації до 
Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
України (м.Івано-Франківськ). 
  
          3. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської 
ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Мукачівської міської 
ради.  
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність рішення 59 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 04.07.2019 року №1440 «Про 
затвердження Статуту Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади» та рішення 38 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
29.03.2018 року №1006 «Про затвердження Положення про електронні 
петиції». 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради І.Маняка та постійну депутатську комісію з  питань  з питань 
законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних 
ситуацій. 
 
 
Міський голова                                                                              А.БАЛОГА 
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