
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

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 26.10.2021 р. по 08.11.2021 р. прийняти до відома. 

 2. Затвердити розпорядження з № 379 від 27.10.2021 р. по № 395 від 

08.11.2021 р.(додаються). 

 

 

Міський голова                        Андрій БАЛОГА 
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Інформація 

про видані розпорядження Мукачівського міського голови за період 

з 26.10.2021 р. по 08.11.2021 р.  

 За період з 26.10.2021 р. по 08.11.2021 р. видано 17 розпоряджень 

Мукачівського міського голови з основної діяльності. З них: 

1) Про скликання засідання виконкому, сесії – 2 

2) Про нагородження – 4 

3) Про придбання – 1 

4) Про створення комісії, ради – 2 

5) Про надання матеріальної допомоги – 1 

6) Про проведення службового розслідування – 1 

7) Про встановлення премії – 1 

8) Про сплату судового збору – 1 

9) Про призначення на посаду – 1 

10) Про поховання за бюджетні кошти – 1 

11) Про відпустку – 1 

12) Про проведення робіт з благоустрою – 1. 

 У виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходиться на 

виконанні розпорядження Мукачівського міського голови №118 від 07.04.2021 

«Про стан фінансово-бюджетної дисципліни», №368 від 18.10.2021 «Про 

затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах Мукачівської 

міської ради» та №373 від21.10.2021 «Про порядок підготовки документів 

виконавчими органами Мукачівської міської ради у системі АСУД ДОК ПРОФ 

3». 

 На постійному контролі знаходяться вісім 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», № 75 від 

21.02.2020 «Про покращення позиції міста Мукачева в рейтингу прозорості міст 
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України» та №346 від 05.10.2021 «Про функціонування офіційного веб-порталу 

Мукачівської міської ради». 

 На довгостроковому контролі знаходяться шість розпоряджень: 

№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 

№321 від 22.09.2021 року «Про проведення допризовної підготовки молоді в 

закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади в 2021-2022 

навчальному році». 

Термін виконання: травень 2022 року 

 

Начальник відділу контролю та  

організаційного забезпечення діяльності  

виконавчого комітету та міської ради      Ганна Лендьєл 
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Додаток до рішення  

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

___________ №____ 

 

№ з/п №  

розпоря-

дження 

Дата 

реєстрації 

Короткий зміст 

1 379 27.10.2021  Про надання матеріальної допомоги 

2 380 27.10.2021  Про створення комісії 

3 381 27.10.2021 Про скликання позачергового 

засіданнявиконавчого комітету Мукачівської 

міської ради 

4 382 28.10.2021  Про проведення службового розслідування 

5 383 28.10.2021  Про встановлення премії директору ММКП 

«Соціальна аптека» Любці Владиславу за жовтень 

2021 року 

6 384 29.10.2021  Про сплату судового збору за розгляд касаційної 

скарги 

7 385 29.10.2021  Про нагородження Скочинської С.Д. 

8 386 29.10.2021  Про придбання квітів з нагоди відзначення 77-

річниці з дня визволення України та міста 

Мукачева від фашистських загарбників 

9 387 29.10.2021  Про нагородження до Дня автомобіліста і 

дорожника 

10 388 29.10.2021  Про нагородження спортсменів 

11 389 02.11.2021  Про нагородження до Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

12 390 02.11.2021  Про призначення на посаду директора 

комунального підприємства «Міськводоканал» 

Мукачівської міської ради 

13 391 03.11.2021  Про внесення змін до розпорядження 

Мукачівського міського голови від 23.11.2018 
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№548 «Про створення міської комісії з питань 

реалізації цінової політики у житлово-

комунальному господарстві та на міському 

пасажирському транспорті» 

14 392 04.11.2021  Про поховання за бюджетні кошти 

15 393 04.11.2021  Про скликання чергового засідання виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 

16 394 08.11.2021 Про відпустку Реберка Миколи 

17 395 08.11.2021 Про проведення робіт з благоустрою та санітарної 

очистки території міста Мукачево в осінній період 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


