
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ____ сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

          _______ 2021             Мукачево              № ____

          Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради

Враховуючи рішення 5 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 
№_____ від ____ 2021 року «Про зміну назви управління праці та соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради та затвердження Положення про 
управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради», рішення 
3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №97 від 
22.12.2020 року «Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської 
ради», рекомендації постійної  комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №___ від _____2021 р.), керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до деяких рішень Мукачівської міської ради, зокрема, 
словосполучення "Управління праці та соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради" замінити в усіх  його відмінках на словосполучення 
"Управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради" у 
наступних рішеннях сесій Мукачівської міської ради:

- 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019 року №1651 «Про затвердження Програми додаткового соціально-
медичного захисту жителів Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки» зі змінами, внесеними рішенням 3 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №97 від 22.12.2020 року «Про 
внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради»;

- 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019 р. №1652 «Про затвердження Програми зайнятості населення 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» зі 
змінами, внесеними рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради     
8-го скликання №97 від 22.12.2020 року «Про внесення змін до деяких рішень 
Мукачівської міської ради»;

- 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020 року №107 «Про затвердження Програми забезпечення прав окремих 
пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської 



територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв'язок на 
2021-2023 роки».

2. В іншій частині, зазначені в пункті 1 рішення Мукачівської міської ради, 
залишити без змін.

3. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.03.2021 року. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальницю 

управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради   Н.Зотову 
та постійну комісію з питань бюджету та регламенту.

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА


