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Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №515

Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету
Мукачівської міської ради

З метою регулювання організаційно-процедурних питань внутрішньої 
діяльності виконавчого комітету Мукачівської міської ради, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №1 
від  29.09.2021 р.), керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила:

1.  Внести зміни до п. 4.10. та п. 4.11 Регламенту виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням 3-ї позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 №36, виклавши 
їх в наступній редакції:

«4.10. Посадові особи, які розробляють проєкти рішень, зобов'язані 
погоджувати їх із задіяними у процесі підготовки та виконання документа 
відповідальними посадовими особами у такій послідовності:

- керівник виконавчого органу, що готує проєкт рішення;
- начальник юридичного відділу, заступник начальника або головні 

спеціалісти цього ж відділу;
- завідувач сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету;
- начальник відділу контролю та організаційного забезпечення діяльності 

виконавчого комітету та міської ради або виконуючий обов'язки начальника 
цього ж відділу;

- керівники інших виконавчих органів міської ради, на діяльність яких 
впливають підготовлені проєкти рішень;

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради, що координує питання (відповідно до розподілу функціональних 
повноважень);

- перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, заступники міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради.



4.11. Проєкти рішень в обов'язковому порядку подаються на погодження 
з питань:

- ціноутворення, тарифної та регуляторної політики  з відділом економіки 
Мукачівської міської ради;

- фінансових, в тому числі з питань, що передбачають укладення 
договорів виконавчими органами міської ради  з фінансовим управлінням 
Мукачівської міської ради, з відділом бухгалтерського обліку та звітності 
Мукачівської міської ради;

- комунальної власності  з управлінням міського господарства 
Мукачівської міської ради;

- містобудування та земельних ресурсів  з управлінням міського 
господарства Мукачівської міської ради;

- житлово-комунального господарства та благоустрою  з управлінням 
міського господарства Мукачівської міської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова     А. БАЛОГА
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