
  
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
_____________                       Мукачево                                           № _____ 
 
 

Про схвалення внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 
2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої 
рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 
від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та 
основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки» 
 
 Враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів, 
керуючись пп.1 п.«а» ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив: 
 
 1. Схвалити внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки», а саме: 

1.1. Внесення змін до додатків 2 та 3 Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік 
та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки згідно додатків 1 та 2 до цього 
рішення відповідно. 

2. Начальнику відділу економіки Мукачівської міської ради  
М.Дерев’яник подати схвалений проєкт внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки, 
затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про Програму економічного і соціального 



розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки» на розгляд Мукачівській міській раді. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради Р.Федіва. 
 
 
Міський голова         А.БАЛОГА 


