
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.05.2021            Мукачево                                                   № 193 
Про розпорядження, прийняті  
Мукачівським міським головою 
між засіданнями виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради  

 
 Керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив: 
 
 1. Інформацію про розпорядження, прийняті Мукачівським міським 
головою в період з 20.04.2021 р. по 10.05.2021 р. прийняти до відома. 
 2. Затвердити розпорядження з № 130 від 21.04.2021 р. по № 160 від 
07.05.2021 р.(додаються). 
 
 
Міський голова              А.БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформація 



про видані розпорядження Мукачівського міського голови за період 

з 20.04.2021 р. по 10.05.2021 р.  

 За період з 20.04.2021 р. по 10.05.2021 р. видано 31 розпорядження 
Мукачівського міського голови з основної діяльності. З них: 
1) Про скликання засідання виконкому, сесії – 5 

2) Про склад комісії, ради – 5 

3) Про нагородження – 8 

4) Про придбання – 2 

5) Про матеріальну допомогу – 1 
6) Про проведення заходів – 1 
7) Про преміювання – 1 
8) Про затвердження паспортів бюджетних програм – 1 
9) Про затвердження результатів конкурсу – 1 
10) Про поховання за бюджетні кошти – 1 
11) Про чергування – 1 
12) Про функціональні повноваження – 1 
13) Про вжиття заходів щодо недопущення порушень у сфері кваліфікованих 
електронних довірчих послуг – 1 
14) Про визначення такими, що втратили чинність деяких розпоряджень 
Мукачівського міського голови – 1 
15) Про проведення службового розслідування – 1. 
 У виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходиться на 
виконанні розпорядження Мукачівського міського голови №118 від 07.04.2021 
«Про стан фінансово-бюджетної дисципліни». 
 На постійному контролі знаходяться сім розпоряджень, а саме: № 382 від 
24.06.2016 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на 
публічну інформацію»; №17 від 17.01.2017 «Про затвердження Інструкції про 
порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у 
виконавчому комітеті Мукачівської міської ради»; №43 від 05.02.2020 «Про 
затвердження та введення в дію Переліку відомостей, що становлять службову 
інформацію, у виконавчих органах Мукачівської міської ради»; №378 від 
22.09.2017 «Про реєстрацію на Єдиному веб-порталі використання публічних 
коштів «е-Data» розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 
комунальних підприємств міста Мукачева», № 498 від 09.12.2019 «Про службу 
захисту інформації», №8 від 13.01.2020 «Про затвердження Інструкції з 
діловодства у виконавчих органах Мукачівської міської ради» та № 75 від 
21.02.2020 «Про покращення позиції міста Мукачева в рейтингу прозорості міст 
України». 
 На довгостроковому контролі знаходяться три розпорядження: 



№41 від 04.02.2020 року «Про функціонування офіційної веб-сторінки 
Мукачівської міської ради». 

Термін виконання: щоп'ятниці 

№144 від 13.04.2020 року «Про утворення робочої групи з питань модернізації 
Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради та 
визначення відповідальної особи». 

Термін виконання: протягом 2020-2021 років 

№497 від 21.12.2020 року «Про проведення інвентаризації основних засобів, 
матеріальних цінностей та інвентарних справ комунального підприємства 
"Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки». 

Термін виконання: січень-листопад 2021 року 

№517 від 31.12.2020 року «Про затвердження орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю на 2021 рік». 

Термін виконання: протягом 2021 року 

№67 від 02.03.2021 року «Про затвердження плану основних заходів цивільного 
захисту Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік». 

Термін виконання: протягом 2021 року 

 

Начальник відділу контролю та ОЗД ВК та МР           Г.Лендьєл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток 
                                                                             до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
                                                                                   25.05.2021 № 193 

 
№ 
з/п 

№  
розпор. 

Дата 
реєстрації 

Короткий зміст 

1 130 21.04.2021 Про поховання за бюджетні кошти 
2 131 23.04.2021 Про функціональні повноваження міського голови, 

першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради, керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради та 
секретаря міської ради 

3 132 23.04.2021 Про затвердження результатів конкурсів з відбору 
суб'єктів підприємницької діяльності 

4 133 23.04.2021 Про скликання чергового засідання виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради 

5 134 26.04.2021 Про придбання квіткової продукції та лампадок з 
нагоди 35-річниці аварії на Чорнобильській АЕС 

6 135 26.04.2021 Про нагородження учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди 35-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи 
7 136 26.04.2021 Про нагородження Мукачівською міською премією 

імені Олександра Духновича у 2021 році 
8 137 26.04.2021 Про скликання позачергового засідання сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання 
9 138 27.04.2021 Про вжиття заходів щодо недопущення порушень у 

сфері кваліфікованих електронних довірчих послуг 
10 139 27.04.2021 Про створення робочої групи по роботі з 

Державним Фондом Енергоефективності 
11 140 28.04.2021 Про комісію з питань розгляду заяв щодо 

висунення кандидатури на присвоєння почесного 
звання України "Мати-героїня" 

12 141 28.04.2021 Про інвентаризаційну комісію із проведення 
технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту на території Мукачівської 
міської територіальної громади 

13 142 28.04.2021 Про скликання позачергового засідання 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

14 143 29.04.2021 Про встановлення премії директору ММКП 
"Соціальна аптека" Любці В. за квітень 2021 року 



15 144 28.04.2021 Про нагородження Чеха В.Л. 
16 145 28.04.2021 Про нагородження спортсменів 
17 146 28.04.2021 Про чергування 1-4 та 8-10 травня 2021 року 
18 147 29.04.2021 Про нагородження 
19 148 29.04.2021 Про нагородження з нагоди Дня прикордонника 
20 149 29.04.2021 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
21 150 30.04.2021 Про визначення такими, що втратили чинність 

деяких розпоряджень Мукачівського міського 
голови 

22 151 06.05.2021 Про надання матеріальної допомоги 
23 152 06.05.2021 Про нагородження військовослужбовців з нагоди 

Дня піхоти 
24 153 07.05.2021 Про придбання квіткової продукції та лампадок з 

нагоди Дня пам'яті та примирення і 76-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

25 154 07.05.2021 Про нагородження Герц Г.А. 
26 155 07.05.2021 Про скликання чергового засідання виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 
27 156 07.05.2021 Про відзначення в Мукачівській міській 

територіальній громаді у 2021 році Дня пам'яті та 
примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 
28 157 07.05.2021 Про створення робочої групи з впорядкування 

діяльності надання послуг перевезення пасажирів 
на таксі (легковими автомобілями на замовлення) 
на території Мукачівської міської територіальної 

громади 
29 158 07.05.2021 Про затвердження паспортів бюджетних програм 

місцевого бюджету на 2021 рік виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради 

30 159 07.05.2021 Про проведення службового розслідування 
31 160 07.05.2021 Про створення комісії з обстеження дерев 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради       О.ЛЕНДЄЛ 
 


