
 
 
 
 
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 38 
чергового засідання виконавчого комітету 

міської ради від 21.09.2021 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рішення: №№ 366-388 
Розпорядження: №№ 277-304 



 
У  К  Р  А  Ї  Н  А 

 
М У К А Ч І В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

 
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 
 
 

П Р О Т О К О Л № 38 
чергового засідання виконавчого комітету 

 
 

           21 вересня 2021 року 
                                      Засідання розпочалося о 10:00 год. 
                                                                           Засідання закінчилося о 10:30 год.

   
 
 

ВЗЯЛИ  УЧАСТЬ  У  ЗАСІДАННІ: 
 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ : 
 
Барчій Едуард Васильович 
Біров Людвик Бенямінович 
Бортейчук Юрій Юрійович 
Буднік Володимир Юрійович 
Волонтир Володимир Іванович 
Галай Олександр Юрійович 
Газдик Михайло Михайлович 
Герасимюк Сергій Олександрович 
Зотова Наталія Василівна 
Іванчо Вікторія Іванівна 
Качур Євген Іванович 
Кізман Вікторія Степанівна 
Колядка Іван Михайлович 
Корольова Єлізавета Дезидерівна 
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
Кушнір Іван Іванович 
Лендєл Олександр Васильович 
Малешко Юрій Юрійович 
Мандзич Любов Іванівна 
Марусинець Золтан Степанович 
Паук Олег Іванович 
Плеша Василь Васильович 
Поневач Аттіла Іванович 



Поп Олександр Олександрович 
Федів Ростислав Євгенович 
Фехтел Аннамарія Вікентіївна 
Ціптак Михайло Васильович 
Чубирко Яна Іванівна 
 
 
 
 
Відсутні: 
Балога Андрій Вікторович 
Гасинець Вячеслав Омелянович 
Костю Юліання Валеріївна 
Козик Ярослав Васильович 
Логойда Россана Миколаївна 
Маринець Йолана Степанівна 
Переста Олександр Олександрович 
Ремез Олександр Васильович 
Фазекош Олексій Андрійович 
 
 
 
 
 

 
 

ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ 
 

№ 
п/п 

Назва рішень Номер та дата 
рішення 

1 Про затвердження мережі та штатних розписів 
адміністративно-господарського, педагогічного, 
обслуговуючого персоналу закладів освіти та структурних 
підрозділів управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради на 2021- 2022 навчальний рік. 

Рішення № 366 
Від 21.09.2021 

2 Про організацію безкоштовного харчування учнів  пільгових 
категорій у закладах загальної середньої освіти Мукачівської 
міської  територіальної громади  в 2021 році. 

Рішення № 367 
Від 21.09.2021 

3 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми розвитку 
культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 
22.12.2020 року №103. 

Рішення № 368 
Від 21.09.2021 

4 Про затвердження положення про комісію з питань захисту пр  
дитини. 

Рішення № 369 
Від 21.09.2021 

5 Про визначення місця проживання дитини. Рішення № 370 
Від 21.09.2021 



6 Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно 
нерухомого майна, право власності на яке або право 
користування яким мають діти.  

Рішення № 371 
Від 21.09.2021 

7 Про визначення способу участі у вихованні дитини та 
спілкуванні з нею. 

Рішення № 372 
Від 21.09.2021 

8 Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії 
для формування пропозицій щодо потреби надання у 
2020 році субвенції з державного бюджету місцевому 
бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Рішення № 373 
Від 21.09.2021 

9 Про затвердження змін до фінансового плану 
Комунального некомерційного підприємства 
«Мукачівська центральна районна лікарня» на 2021 рік. 

Рішення № 374 
Від 21.09.2021 

10 Про схвалення внесення змін до Програми безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань та при наданні спеціалізованої та 
високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги 
мешканцям Мукачівської міської територіальної громади на 
2020-2022 роки (нова редакція), затвердженої рішенням 77 
сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 23.04.2020р. 
№1869 зі змінами. 

Рішення № 375 
Від 21.09.2021 

11 Про схвалення проєкту Програми удосконалення 
цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Рішення № 376 
Від 21.09.2021 

12 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
поліпшення умов несення служби, організації виховного та 
навчального процесу у військовій частині А1556 на 2021 рік, 
затвердженої рішенням 5-ї сесії Мукачівської міської ради 8-
го скликання від 02.03.2021 року №240. 

Рішення № 377 
Від 21.09.2021 

13 Про стан підготовки  підприємств міського господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

Рішення № 378 
Від 21.09.2021 

14 Про затвердження Положення про порядок надання 
послуг у сфері відпочинку і розваг на території 
Мукачівської міської територіальної громади 

Рішення № 379 
Від 21.09.2021 

15 Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради «Про затвердження 
правил приймання стічних вод до централізованої 
системи водовідведення м. Мукачево» 

Рішення № 380 
Від 21.09.2021 

16 Про затвердження містобудівної документації 
«Детальний план (коригування) території в кварталі 
«Новий» обмежений вул. Гуци-Венеліна Юрія, 
вул.Воробьйова Геннадія, вул.Графа фон Шенборна 

Рішення № 381 
Від 21.09.2021 



м.Мукачево». 
17 Про поштові адреси. Рішення № 382 

Від 21.09.2021 
18 Про надання дозволу на встановлення тимчасового 

збірно-розбірного металевого гаража по вул. Шевченка 
Тараса, 66А в м. Мукачево. 

Рішення № 383 
Від 21.09.2021 

19 Про погодження переведення жилих приміщень у 
нежилі. 

Рішення № 384 
Від 21.09.2021 

20 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 17.11.2020 року № 455 
«Про затвердження плану діяльності з підготовки 
регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік». 

Рішення № 385 
Від 21.09.2021 

21 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». 

Рішення № 386 
Від 21.09.2021 

22 Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським 
головою між засіданнями виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради.  

Рішення № 387 
Від 21.09.2021 

23 Про влаштування автостоянки. Рішення № 388 
Від 21.09.2021 
 

 
СПИСОК 

запрошених на засідання виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові П о с а д а 

1 Блінов Андрій Юрійович Начальник управління міського господарства 
2 Баранов Євген Олександрович Головний спеціаліст відділу інформаційно-

аналітичних комплексів  
3 Карпік Валентина Павлівна Начальниця відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  
4 Мешко Євген Васильович Директор КНП «Центральна районна лікарня» 

5 Тіба Терезія Василівна В.о.начальниці служби у справах дітей 
6 Дерев’яник Маріанна Федорівна Начальниця відділу економіки 
7 Микита Владислав Іванович Начальник відділу інформатизації та зв'язків з 



громадськістю  
8 Глушко Ганна Олександрівна Головний спеціаліст відділу інформатизації та 

зв'язків з громадськістю  
9 Лакатош Злата Василівна Головний спеціаліст відділу інформатизації та 

зв'язків з громадськістю  
10 Романець Іван Іванович Фахівець з інтерв'ювання відділу 

інформатизації та зв'язків з громадськістю  
12 Лендьєл Ганна Тиберіївна Начальниця відділу контролю та 

організаційного забезпечення діяльності 
виконавчого комітету та міської ради 

13 Преса  
 
 СЛУХАЛИ: Лендєла О.В.  Про порядок денний засідання виконкому. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 
 

від 21 вересня 2021 р.        о 10.00 годині  
 
1. Про затвердження мережі та штатних розписів адміністративно-
господарського, педагогічного, обслуговуючого персоналу закладів освіти та 
структурних підрозділів управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради на 2021- 2022 навчальний рік. 
(Рішення № 366) 
2. Про організацію безкоштовного харчування учнів  пільгових категорій у 
закладах загальної середньої освіти Мукачівської міської  територіальної 
громади  в 2021 році. 
(Рішення № 367) 
3. Про схвалення проєкту внесення змін до Програми розвитку культури і 
мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 
затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 
скликання від 22.12.2020 року №103. 
(Рішення № 368) 
Доповідає: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
  начальниця управління освіти, культури, молоді та спорту. 
4. Про затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини. 
(Рішення № 369) 
5. Про визначення місця проживання дитини. 
(Рішення № 370) 
6. Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно нерухомого 
майна, право власності на яке або право користування яким мають діти.  
(Рішення № 371) 
7. Про визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею. 
(Рішення № 372) 
Доповідає: Тіба Терезія Василівна 
  в.о.начальниці служби у справах дітей 



8. Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії для формування 
пропозицій щодо потреби надання у 2020 році субвенції з державного бюджету 
місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа. 
(Рішення № 373) 
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальниця управління соціального захисту населення 
9. Про затвердження змін до фінансового плану Комунального некомерційного 
підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» на 2021 рік. 
(Рішення № 374) 
10. Про схвалення внесення змін до Програми безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань та при наданні 
спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги 
мешканцям Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869 зі змінами. 
(Рішення № 375) 
Доповідає: Мешко Євген Васильович 
  директор КНП «Центральна районна лікарня» 
11. Про схвалення проєкту Програми удосконалення цивільного захисту та 
оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки. 
(Рішення № 376) 
12. Про схвалення проєкту внесення змін до Програми поліпшення умов 
несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій 
частині А1556 на 2021 рік, затвердженої рішенням 5-ї сесії Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від 02.03.2021 року №240. 
(Рішення № 377) 
Доповідає: Карпік Валентина Павлівна 
  начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій, 
  мобілізаційної та оборонної роботи 
13. Про стан підготовки  підприємств міського господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 
(Рішення № 378) 
14. Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері 
відпочинку і розваг на території Мукачівської міської територіальної громади 
(Рішення № 379) 
15. Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради «Про затвердження правил приймання стічних вод до 
централізованої системи водовідведення м. Мукачево» 
(Рішення № 380) 
16. Про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради Про затвердження порядку встановлення та використання вузлів 



обліку споживання води з засобами дистанційної передачі результатів 
вимірювання. 
(Рішення № ___) 
17. Про схвалення проєкту Програми реформування та підтримки 
водопровідного та каналізаційного господарства на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки. 
(Рішення № ___) 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
18. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 
(коригування) території в кварталі «Новий» обмежений вул. Гуци-Венеліна 
Юрія, вул.Воробьйова Геннадія, вул.Графа фон Шенборна м.Мукачево». 
(Рішення № 381) 
19. Про поштові адреси. 
(Рішення № 382) 
20. Про надання дозволу на встановлення тимчасового збірно-розбірного 
металевого гаража по вул. Шевченка Тараса, 66А в м. Мукачево. 
(Рішення № 383) 
21. Про погодження переведення жилих приміщень у нежилі. 
(Рішення № 384) 
Доповідає: Буднік Володимир Юрійович 
  заступник начальника управління міського господарства 
22. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 17.11.2020 року № 455 «Про затвердження плану діяльності з 
підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік». 
(Рішення № 385) 
23. 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». 
(Рішення № 386) 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальниця відділу економіки 
24. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
(Рішення № 387) 
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
__. Про влаштування автостоянки. 
(Рішення № 388) 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
  



СЛУХАЛИ: Лендєла О.В. в кого які доповнення до порядку денного? 
 
ВИСТУПИВ: Блінов А.Ю., пропоную зняти питання 16 та 17 з порядку 
денного, а саме: «Про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про затвердження порядку встановлення та 
використання вузлів обліку споживання води з засобами дистанційної передачі 
результатів вимірювання»» та «Про схвалення проєкту Програми реформування 
та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» та включити 
до порядку денного питання «Про влаштування автостоянки». 
 
СЛУХАЛИ: Лендєла О.В. пропоную підтримати зміни до порядку денного. 
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Лендєла О.В. пропоную затвердити порядок денний в цілому зі 
змінами 
ВИРІШИЛИ: Порядок денний затвердити в цілому зі змінами. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження мережі та штатних розписів адміністративно-
господарського, педагогічного, обслуговуючого персоналу закладів освіти та 
структурних підрозділів управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради на 2021- 2022 навчальний рік. 
Доповідала: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 366 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про організацію безкоштовного харчування учнів  пільгових 
категорій у закладах загальної середньої освіти Мукачівської міської  
територіальної громади  в 2021 році. 
Доповідала: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 367 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми розвитку 
культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки, затвердженої рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 
скликання від 22.12.2020 року №103. 
Доповідала: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 368 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження положення про комісію з питань захисту прав 
дитини. 
Доповідала: Тіба Терезія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 369 прийняти  



ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про визначення місця проживання дитини. 
Доповідала:  Тіба Терезія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 370 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно 
нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають 
діти.  
Доповідала: Тіба Терезія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 371 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з 
нею. 
Доповідала: Тіба Терезія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 372 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження протоколу засідання місцевої комісії для 
формування пропозицій щодо потреби надання у 2020 році субвенції з 
державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 
Доповідала: Зотова Наталія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 373 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження змін до фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» на 
2021 рік. 
Доповідав: Мешко Євген Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 374 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення внесення змін до Програми безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями захворювань та при наданні 
спеціалізованої та високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги 
мешканцям Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
(нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869 зі змінами. 
Доповідав:Мешко Євген Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 375 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 



РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми удосконалення цивільного 
захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 376 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми поліпшення 
умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у 
військовій частині А1556 на 2021 рік, затвердженої рішенням 5-ї сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 02.03.2021 року №240. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 377 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про стан підготовки  підприємств міського господарства до роботи 
в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 378 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері 
відпочинку і розваг на території Мукачівської міської територіальної громади 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 379 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про затвердження правил приймання стічних вод до 
централізованої системи водовідведення м. Мукачево» 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 380 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 
(коригування) території в кварталі «Новий» обмежений вул. Гуци-Венеліна 
Юрія, вул.Воробьйова Геннадія, вул.Графа фон Шенборна м.Мукачево». 
Доповідав: Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 381 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про поштові адреси. 
Доповідав:  Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 382 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 



РІШЕННЯ: Про надання дозволу на встановлення тимчасового збірно-
розбірного металевого гаража по вул. Шевченка Тараса, 66А в м. Мукачево. 
Доповідав:  Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 383 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:Про погодження переведення жилих приміщень у нежилі. 
Доповідав: Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 384 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 17.11.2020 року № 455 «Про затвердження плану діяльності з 
підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік». 
Доповідала: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 385 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: 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». 
Доповідала: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 386 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 387 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про влаштування автостоянки. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 388 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
 
Порядок денний вичерпаний. 
Засідання виконкому оголошую закритим. 
 
Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                                     О.ЛЕНДЄЛ 


