
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021                   Мукачево     №208 

 
  

Про внесення змін до рішення 83-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го  
скликання від 24.09.2020 року №2016 «Про затвердження графіку роботи 
відділу «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської міської 
ради, його територіального підрозділу та віддалених робочих місць 
адміністраторів» 

 
У зв’язку з утворенням старостинських округів Мукачівської міської 

територіальної громади, відповідно до  Закону України «Про адміністративні 
послуги»,  Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. №118,   
рішення 1 сесії Мукачівської міської ради 8 – го скликання від 26.11.2020 р. №5   
«Про утворення старостинських округів Мукачівської міської територіальної 
громади»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту (протокол №4 від  24.02.2021 р.),  керуючись ст.25, ч.1 ст.59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Мукачівська міська рада 
вирішила: 

 
1.  Внести зміни до рішення Мукачівської міської ради від 24.09.2020 року 

№2016 «Про затвердження графіку роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Мукачівської міської ради, його територіального 
підрозділу та віддалених робочих місць адміністраторів», а саме п.3 даного 
рішення доповнити наступними підпунктами: 

3.6. вулиця Беке, 130, село Форнош, Мукачівський район, Закарпатська 
область, 89672; 
3.7. вулиця Миру, № 12, с. Доробратово, Мукачівський район, Закарпатська 
область, 90113; 
3.8. майдан Миру, №1, с. Негрово, Мукачівський район, Закарпатська 
область, 90111; 
3.9. вулиця Миру, №101, с. Завидово, Мукачівський район, Закарпатська 
область, 89667; 
3.10. вулиця Духновича, 48а, с. Залужжя ,Мукачівський район, Закарпатська 
обл, 89675; 



3.11. вулиця Духновича, буд. 3, с. Макарьово, Мукачівський район, 
Закарпатська обл., 89676; 

3.12. с. Пістрялово, 152, Мукачівський район,  Закарпатська обл., 89673; 
3.13. вулиця 40-річчя Перемоги, буд. 3, с. Ключарки,  Мукачівський район, 

Закарпатська обл., 89626. 
2. В іншій частині рішення 83-ї сесії  Мукачівської міської ради 7-го  

скликання від 24.09.2020 року №2016 «Про затвердження графіку роботи відділу 
«Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської міської ради, його 
територіального підрозділу та віддалених робочих місць адміністраторів», 
залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради О. Лендєла та постійну  комісію 
з питань бюджету та регламенту. 
 
 
Міський голова            А.  БАЛОГА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


