
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  5 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021            Мукачево     №250 

 
 
Про внесення змін до рішення 82 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання «Про вступ Мукачівської міської ради до Місцевої асоціації 
органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» від 
20.08.2020 №2009 
 

З метою забезпечення сплати вступного та щорічного членських внесків 
відповідно до Положення про сплату вступних та членських внесків органами 
місцевого самоврядування місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація відкритих міст», що затверджене рішенням №3 позачергових 
Загальних зборів Асоціації від 04.04.2019 р., враховуючи відомості Головного 
управління статистики у Закарпатській області (лист №07-12/2304-20 від 
20.10.2020 р. та лист №07-12/432-21 від 10.02.2021 р.), 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 82 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання «Про вступ Мукачівської міської ради до Місцевої асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст»» від 20.08.2020 №2009, а 
саме: 
1.1. Пункт 3 рішення викласти в наступній редакції: 
«3. Сума коштів для сплати: 
3.1. вступного членського внеску до Місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація відкритих міст» складає 30000,00 грн. (тридцять 
тисяч грн. 00 коп.) 
3.2. щорічного членського внеску до Місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація відкритих міст» складає 33197,40 грн. (тридцять 
три тисячі сто дев`яносто сім грн. 40 коп.)». 
2. Вважати такими, що втратили чинність пункти 4, 5 рішення 82 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання «Про вступ Мукачівської міської 



ради до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 
відкритих міст»» від 20.08.2020 №2009. 
3.      В іншій частині рішення 82 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
«Про вступ Мукачівської міської ради до Місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація відкритих міст»» від 20.08.2020 №2009 залишити 
без змін. 
4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради О. Лендєла. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
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