
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 

 
 
Про орієнтовний план роботи 
виконавчих органів Мукачівської 
міської ради на перше півріччя 
2022 року 
 
 
 З метою реалізації визначених Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” завдань та делегованих міською радою повноважень, 
забезпечення неухильного виконання Конституції України, керуючись ст.40, ч.1 
ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити орієнтовний план роботи виконавчих органів Мукачівської 
міської ради на перше півріччя 2022 року (додається). 
 
 2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Міський голова              Андрій БАЛОГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
15.12.2020№  478 

 
І. Питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету 

 

№ 
п/п 

Зміст заходу, питання, що 
планується розглядати 

Обґрунтування 
необхідності 

здійснення заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1.  Про стан виконавської 
дисципліни у виконавчих 

органах Мукачівської міської 
ради за 2021 рік 

Для з’ясування реального 
стану справ та вжиття 

заходів 

Січень Відділ 
контролю ОЗД 

ВК та МР 

2.  Зміни до переліку 
адміністративних послуг, які 

надаються через Центр 
надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України №523 від 

16.05.2014 р  

Січень-
червень 

Відділ “Центр 
надання 

адміністратив
них послуг” 

3.  Про схвалення Стратегії 
розвитку Мукачівської 
міської територіальної 

громади до 2027 року (нова 
редакція) 

Закон України  

«Про місцеве 
самоврядування в 

Україні» 

Січень-
березень 

Відділ 
економіки 

4.  Про організацію харчування 
учнів закладів загальної 

середньої освіти 

Закон України 24.12.2015 №911-
VІІ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» 
на виконання постанов КМУ від 

19.06. 2002 № 856 «Про 
організацію харчування окремих 

категорій учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах», 02.02.2011 

№ 116 «Про затвердження Порядку 
надання послуг з харчування дітей 

у дошкільних, учнів у 
загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладах, 

операції з надання яких 
звільняються від обкладення 
податком на додану вартість» 

 

Лютий Управління 
освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

5.  Про підсумки виконання 
«Програми економічного і 

соціального розвитку 
Мукачівської міської  

територіальної громади на  

2021 рік та основні напрямки 
розвитку на 2022-2023 роки» 

Закон України «Про 
місцеве самоврядування 

в Україні» 

Лютий-
березень 

Відділ 
економіки 



6.  Про виконання бюджету  
Мукачівської міської  

територіальної громади за 
2021 рік 

Ст.80 Бюджетного 
Кодексу України 

Березень Фінансове 
управління 

7.  Про затвердження Порядку 
ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку 
та учнів у Мукачівській 
територіальній громаді    

Про закріплення території 
обслуговування  за 
закладами освіти 

Мукачівської ТГ у 2022  році 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

13.09.2017 № 684» Про 
затвердження Порядку 
ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів» 

Березень Управління 
освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

8.  Про організацію відпочинку 
дітей влітку 2022 року 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
17.04.1997 №323 „Про 

організаційне і фінансове 
забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей в 
Україні» 

Березень Управління 
освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 

9.  Про підсумки роботи 
комунального господарства в 

зимовий період 2021-2022 
рр. та завдання по підготовці 
до осінньо-зимового періоду 

2022-2023 рр. 

Для визначення стану 
підготовки підприємств 

до роботи в осінньо-
зимовий період 

Травень  Управління 
міського 

господарства 

10.  Про виконання бюджету 
Мукачівської міської  

територіальної громади за І 
квартал 2022 року 

Ст.80 Бюджетного 
Кодексу України 

Травень  Фінансове 
управління 

11.  Про хід виконання Програми 
економічного і соціального 

розвитку Мукачівської 
міської територіальної 

громади за перший квартал 
2022 року  

Закон України «Про 
місцеве самоврядування 

в Україні» 

Травень  Відділ 
економіки 

12.  Про схвалення внесення змін 
до Програми економічного і 

соціального розвитку 
Мукачівської міської  

територіальної громади на  

2022 рік та основні напрямки 
розвитку на 2023-2024 роки 

Закон України «Про 
місцеве самоврядування 

в Україні» 

У разі 
потреби 

Відділ 
економіки 



13.  Про внесення доповнень до 
рішення виконкому «Про 

затвердження плану 
діяльності  

з підготовки регуляторних 
актів та графіку проведення 

відстеження їх 
результативності на 2022 рік» 

Закони України: «Про 
місцеве самоврядування в 

Україні»;  

«Про засади державної 
регуляторної політики  

у сфері господарської 
діяльності» 

У разі 
потреби 

Відділ 
економіки 

14.  Про орієнтовний план 
роботи виконавчих органів 

Мукачівської міської ради на 
II півріччя 2022 року 

Закон України “Про 
місцеве 

самоврядування в 
Україні”  

Червень Відділ 
контролю ОЗД 

ВК та МР 

15.  Про надання матеріальної 
допомоги з питань виконання 

місцевої Програми 
“Додаткового соціально - 

медичного захисту жителів 
Мукачівської міської 

об'єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 р.р.” 

З метою соціальної та 
матеріальної підтримки 

інвалідів, ветеранів, 
малозабезпечених 

верств населення та 
громадських об’єднань 

даних категорій 
громадян 

Протягом 
півріччя 

Управління  
соціального 

захисту 
населення 

16.  Засідання опікунської ради 
при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради з 
питань забезпечення прав 

повнолітніх осіб, які 
потребують опіки 

(піклування) 

З метою захисту прав 
недієздатних та 

частково дієздатних 
осіб 

Протягом І 
півріччя 

Управління  
соціального 

захисту 
населення 

17.  Щодо питань розгляду заяв 
про висунення кандидатури 

на присвоєння почесного 
звання України “Мати-

героїня” 

На виконання Указу 
Президента України 
“Про почесні звання 

України” 

За 
наявності 

заяв 

Управління  
соціального 

захисту 
населення 

18.  Про заключення договорів 
житлового найму, взяття на 
квартирний облік, зняття з 

квартирного обліку та 
надання квартир 

Житловий кодекс 
України 

Щомісяця Управління 
міського 

господарства 

19.  Про продовження строку дії 
дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами 

Дотримання правил 
розміщення зовнішньої 

реклами 

По мірі 
надходжен

Управління 
міського 

господарства 



ня 
звернень 

20.  Про надання дозволу на 
розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами 

Дотримання правил 
розміщення зовнішньої 

реклами 

По мірі 
надходжен

ня 
звернень 

Управління 
міського 

господарства 

21.  Про демонтаж об’єктів 
зовнішньої реклами 

Дотримання правил 
розміщення зовнішньої 

реклами 

По мірі 
надходжен

ня 
звернень 

Управління 
міського 

господарства 

22.  Про приватизацію квартир та 
видачу свідоцтв про право 

власності 

Закон України «Про 
приватизацію» 

По мірі 
надхо-
дження 

звернень 

Управління 
міського 

господарства 

23.  Способи участі батьків у 
вихованні дитини 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 
засідань 

виконкому 

Служба у 
справах дітей 

24.  Визначення місця 
проживання дитини 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 
засідань 

виконкому 

Служба у 
справах дітей 

25.  Зміна прізвища дитини З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 
засідань 

виконкому 

Служба у 
справах дітей 

26.  Надання дитині повної 
цивільної дієздатності 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 

Служба у 
справах дітей 



засідань 
виконкому 

27.  Надання та скасування дітям 
статусу 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 
засідань 

виконкому 

Служба у 
справах дітей 

28.  Влаштування, вибуття дітей 
з сімейних форм виховання 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 
засідань 

виконкому 

Служба у 
справах дітей 

29.  Надання дозволів на 
вчинення правочинів щодо 

майна, право власноті на яке 
або право користуються 

яким мають діти 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 
засідань 

виконкому 

Служба у 
справах дітей 

30.  Вилучення дітей із сімей та 
їх тимчасове влаштування 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 
засідань 

виконкому 

Служба у 
справах дітей 

31.  Про надання статусу дитини, 
яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних 
конфліктів 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

Відповідно 
до 

звернень 
громадян 
та плану 
засідань 

виконкому 

Служба у 
справах дітей 

32.  Влаштування/продовження 
терміну перебування дітей-

сиріт, позбавлених 
батьківського піклування, у 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

За 
потребою 

Служба у 
справах дітей 



закладах інституційного 
догляду 

33.  Затвердження протоколів 
засідання місцевої комісії 

для формування пропозицій 
щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету 
місцевому на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та 

приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих 

групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
осіб із числа Мукачівської 

міської ради 

З метою прийняття 
рішень, які відносяться 
до компетенції органу 

опіки та піклування 

За 
потребою 

Служба у 
справах дітей 

34.  Про внесення змін 
уповноваження посадових 

осіб Управління 
муніципальної інспекції 

Мукачівської міської ради на 
складання протоколів про 

адміністративні 
правопорушення 

Виконання рішення 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 

ради 

За 
потребою 

Управління 
муніципальної 

інспекції 

35.  Про внесення змін до 
рішення виконавчого 

комітету Мукачівської 
міської ради «Про 

уповноваження посадових 
осіб Управління 

муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради на 

розгляд справ про 
адміністративні 

правопорушення і 
накладання адміністративних 

стягнень»     

Виконання рішення 
виконавчого комітету 
Мукачівської міської 

ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

За 
потребою 

Управління 
муніципальної 

інспекції 

36.  Про  будівництво Закон України «Про 
місцеве 

самоврядування в 
Україні» 

По мірі 
необхіднос

ті 

Управління 
міського 

господарства 



37.  Про затвердження проєктів 
благоустрою 

Закон України "Про 
регулювання 

містобудівної діяльності" 

По мірі 
необхіднос

ті 

Управління 
міського 

господарства 

38.  Про розроблення детальних 
планів території 

Відповідно до частин 
третьої, четвертої статті 10 

статей 19, 21, 24 Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», 
статті 12 Закону України 

«Про основи 
містобудування», Закону 
України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», статті 

12 Земельного кодексу 
України, Наказу 

Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 

господарства України № 290 
від 16.11.2011 «Про 

затвердження Порядку 
розроблення містобудівної 
документації», ДБН Б.1.1-
14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території» 

За 
потребою 

Управління 
міського 

господарства 

39.  Про затвердження детальних 
планів території 

Відповідно до частин 
третьої, четвертої статті 10 

статей 19, 21, 24 Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», 
статті 12 Закону України 

«Про основи 
містобудування», Закону 
України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», статті 

12 Земельного кодексу 
України, Наказу 

Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 

господарства України № 
290 від 16.11.2011 «Про 
затвердження Порядку 

розроблення містобудівної 
документації», ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст 
детального плану території» 

За 
потребою 

Управління 
міського 

господарства 

40.  Про зарахування дітей до 
закладів дошкільної освіти  
та дошкільних підрозділів 

навчально-виховних 
комплексів 

«Положення про порядок 
зарахування дітей до 

дошкільних навчальних 
закладів та НВК 

м.Мукачева» 
Рішення сесії 01.06.2017 

№688 

Щомісяця  Управління 
освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту 



 

ІІ. Питання до розгляду на нарадах при міському голові 
та його заступниках 

 

№ 
п/п 

Зміст заходу, питання, що 
планується розглядати 

Обґрунтування 
необхідності 
здійснення 

заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

Андрій БАЛОГА. 
1.  Про мережу закладів 

дошкільної освіти з метою 
забезпечення доступу 

кожній дитині до дошкільної 
освіти  

Про мережу закладів 
загальної середньої та 
позашкільної освіти 

Вивчення реального 
стану та прийняття 
відповідних рішень 

Січень Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

2.  Про хід виконання  Програм 
у 2021-2022 н.р., 

розробниками яких є 
управління освіти, культури, 

молоді та спорту 

Вивчення реального 
стану та прийняття 
відповідних рішень 

Лютий Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

3.  Про стан виконання 
ремонтних робіт в закладах 

освіти  

Вивчення реального 
стану та прийняття 
відповідних рішень 

Березень Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

4.  Про організацію відпочинку 
дітей влітку 2022  року 

Вивчення реального 
стану та прийняття 
відповідних рішень 

Березень Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

5.  Щодо оголошення, 
організацію та проведення 

конкурсу Бюджету 
громадських ініціатив, що 

реалізовуватимуться в 
рамках Бюджету 

громадських ініціатив у 2023 
році 

Для затвердження 
на сесії міської 

ради 

Березень -
червень 

Відділ економіки 

6.  Про підготовку закладів 
освіти до нового 
навчального року 

Вивчення реального 
стану та прийняття 
відповідних рішень 

Травень Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

7.  Щодо моніторингу, 
актуалізації та внесення змін 

і доповнень до Стратегії 

Для актуалізації та 
внесення змін і 

доповнень 

У разі 
потреби 

Відділ економіки 



розвитку Мукачівської 
міської об’єднаної 

територіальної громади до 
2027 року та Плану 

заходів з реалізації Стратегії 
розвитку 

Мукачівської міської 
об'єднаної  

територіальної громади до 
2027 року 

8.  Про будівництво об’єктів 
соціально-культурної сфери, 

охорони здоров’я  та 
культури 

Уточнений перелік 
об’єктів, 

фінансування яких у 
2022 році буде 

здійснено за рахунок 

коштів міського 
бюджету 

Постійно Відділ 
капітального 
будівництва 

9.  Засідання Технічної ради по 
розгляду проектів 

будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту та 

благоустрою об'єктів 
комунальної  власності при 

виконавчому комітеті 
Мукачівської міської ради 

Розгляд ескізних 
пропозицій, а саме: 

детальна візуалізація 
інтер’єрів та екстер’єрів з 

специфікаціями 
оздоблювальних 

елементів, а також 
ситуаційних, генеральних 

планів та проектних 
схем, погодження 

запропонованих проектів, 
їх доцільність, реалізація 

та ефективність 
використання 

По мірі 
потреби 

Відділ 
капітального 
будівництва 

10.  Про подання щодо внесення 
змін до переліку звичайних 
та спеціальних виборчих 
дільниць, утворених на 

постійній основі 

Закон України “Про 
Державний реєстр 
виборців”, рішення 
сесії та виконавчого 

комітету 
Мукачівської міської 

ради 

Постійно Відділ Ведення 
Державного 

реєстру виборців 

11.  Забезпечення дотримання 
норм чинного законодавства 

України у роботі 
Мукачівського міської ради, 

її виконавчих органів та  
міського голови 

Недопущення  
порушень норм 
законодавства  

Постійно Юридичний 
відділ 

12.  Інформування про 
результати роботи відділу 

щодо здійснення 
представництва  

Мукачівської міської ради, 

Правова 
обізнаність 

Постійно Юридичний 
відділ 



виконавчих органів, міського 
голови у судах 

13.  Інформування щодо нових 
змін в законодавстві України 

Правова 
обізнаність  

Постійно Юридичний 
відділ 

14.  Здійснення дієвого 
контролю за станом 

благоустрою території 
Мукачівської міської ТГ 

Покращення 
благоустрою 
Мукачівської 

міської ТГ 

Постійно Управління 
муніципальної 

інспекції 

15.  Організація швидкого 
реагування на вчинення 

адміністративних 
правопорушень у сфері 

благоустрою та порушень 
правил паркування 

Покращення 
благоустрою 
Мукачівської 

міської ТГ 

Постійно Управління 
муніципальної 

інспекції 

16.  Забезпечення роботи 
диспетчерського пункту 
відео-спостереження на 
території Мукачівської 

міської ТГ 

Покращення 
благоустрою 
Мукачівської 

міської ТГ 

Постійно Управління 
муніципальної 

інспекції 

17.  Дотримання законодавства у 
сфері зовнішньої реклами, 

торгівлі, забезпечення 
дотримання правил 

паркування, у межах 
наданих повноважень  

Покращення 
благоустрою 
Мукачівської 

міської ТГ 

Постійно Управління 
муніципальної 

інспекції 

Ростислав ФЕДІВ 
1.  Аналіз надходження до 

бюджету громади податку 
на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 

Рішення 10-ої сесії 
Мукачівської міської 
ради 8-го скликання 

від 25.06.2021 року № 
417 «Про 

встановлення ставок та 
пільг із сплати податку  

на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 

ділянки,  
на території 

Мукачівської міської  
територіальної 

громади» 

Щокварталу Відділ економіки 

2.  Аналіз надходження до 
бюджету громади акцизного 

податку з реалізованих 
суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

Згідно 
Податкового 

кодексу України 

Щомісяця Відділ економіки 

3.  Аналіз надходження до 
бюджету громади єдиного 
податку для фізичних осіб 

Рішення 10-ої сесії 
Мукачівської міської 
ради 8-го скликання 
від 25.06.2021 року 

№ 415 «Про 
встановлення 

розмірів ставок 
єдиного податку для 

Щомісяця Відділ економіки 



фізичних осіб - 
підприємців на 

території 
Мукачівської міської 

територіальної 
громади» 

4.  Аналіз надходження до 
бюджету громади 

транспортного податку  

Рішення 10-ої сесії 
Мукачівської міської 
ради 8-го скликання 

від 25.06.2021 року № 
418 «Про 

встановлення розміру 
ставки  

транспортного податку 
на території  

Мукачівської міської  
територіальної 

громади» 

Щокварталу Відділ економіки 

5.  Аналіз надходження до 
бюджету громади 

туристичного збору 

Рішення 10-ої сесії 
Мукачівської міської 
ради 8-го скликання 

від 25.06.2021 року № 
416 «Про 

встановлення розміру 
ставки  

туристичного збору на 
території  

Мукачівської міської  
територіальної 

громади» 

Щокварталу Відділ економіки 

6.  Аналіз надходження до 
бюджету громади єдиного 

податок з 
сільськогосподарських 

товаровиробників 

Згідно 
Податкового 

кодексу України 

Щокварталу Відділ економіки 

7.  Щодо організації участі 
делегацій міст-побратимів 
та закордонних партнерів у 
загальноміських заходах, 

фестивалях, тощо 

Доручення 
міського голови 

в разі 
потреби 

Відділ економіки 

8.  Аналіз поступлення ПДФО 
суб'єктів господарювання на 

території громади 

Для з'ясування 
реального стану 

справ 

Щокварталу Відділ економіки 

9.  Аналіз використання 
затверджених лімітів 

енергоносіїв бюджетними 
установами громади 

Для з'ясування 
реального стану 

справ 

Щокварталу Відділ економіки 

10.  Аналіз роботи управлінь, 
відділів та виконавчих 

органів Мукачівської міської 
ради в частині виконання 
рішення сесії міської ради 

«Про здійснення державної 
регуляторної політики у 

Рішення 72-ої сесії 
Мукачівської міської 

ради 7-го скликання “Про 
здійснення державної  

регуляторної політики у 
сфері  

господарської діяльності” 
від 23.01.2020р. № 1759 

Щокварталу Відділ економіки 



сфері господарської 
діяльності» 

11.  Аналіз роботи промислових, 
будівельних, транспортних 

підприємств громади 

Для з'ясування 
реального стану 

справ 

Щокварталу Відділ економіки 

12.  Звіт про виконання 
Програми розвитку 

економічної, міжнародної, 
інвестиційної діяльності 

Мукачівської міської 
територіальної громади на 

2022-2024 роки 

Дані про 
фінансування 

програми 

Щокварталу Відділ економіки 

13.  Звіт про виконання 
Програми розвитку 
туристичної галузі 

Мукачівської міської 
територіальної громади на 

2022-2024 роки 

Дані про 
фінансування 

програми 

Щокварталу Відділ економіки 

14.  Про заходи з питань 
підготовки літньої 

оздоровчої кампанії  
2022 року 

З метою  
з’ясування 

реального стану та 
вжиття заходів 

Лютий Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

15.  Про особливості завершення 
навчального року та 

проведення ЗНО 

З метою  
з’ясування 

реального стану та 
вжиття заходів 

Квітень Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

16.  Про хід виконання  Програм у 
2021-2022 н.р., розробниками 

яких є управління освіти, 
культури, молоді та спорту  

З метою  
з’ясування 

реального стану та 
вжиття заходів  

Травень Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

17.  Про підсумки навчального 
року та підготовку закладів 

освіти до нового  
2022-2023  н.р. 

З метою  
з’ясування 

реального стану та 
вжиття заходів 

Червень Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

18.  Про звітування директорів 
закладів освіти 

Наказ МОН 
України 

Червень Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 

19.  Засідання міської постійно 
діючої Координаційної ради 

з питань координації дій 
щодо запобігання та 

протидії домашньому 
насильству і насильству за 

Для забезпечення 
міжвідомчої співпраці 

щодо реалізації 
державної політики у 
сфері запобігання та 
протидії домашньому 

насильству і 
насильству за ознакою 

статі, узгодженості 
заходів у цій сфері, 

І півріччя Управління 
соціального 

захисту 
населення 



ознакою статі та протидії 
торгівлі людьми 

підвищення їх 
ефективності та 

обговорення стану 
взаємодії суб’єктів, 
відповідальних за 
даний напрямок 

роботи 

Едуард БАРЧІЙ 
1.  Підведення підсумків 

роботи підпорядкованих 
УМГ підприємств за 12 

місяців 

 2021 р.   

Покращення 

роботи 

УМГ 

Січень Управління 
міського 

господарства 

2.  Уточнення плану робіт по 
поточному утриманню, 

будівництву, реконструкції 
об’єктів комунальної 
власності на 2022 рік 

На виконання 
рішення сесії 
міської ради 

Щоквар-
тально 

Управління 
міського 

господарства 

3.  Нарада щодо засвоєння 
коштів з фонду розвитку  

 

На виконання 
плану робіт 

Щомісяця Управління 
міського 

господарства 

4.  Аналіз фінансово-
господарської діяльності 

комунальних підприємств 

З метою контролю 
за фінансово-

господарською 
діяльністю 

комунальних 
підприємств 

Щомісяця Управління 
міського 

господарства 

5.  Засідання комісії по 
санітарній очистці міста 

Покращення 
санітарного стану 

міста  

По мірі 
необхідності 

Управління 
міського 

господарства 

6.  Засідання комісії із 
забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців 
гуртожитків  

Виконання Закону 
України «Про 

забезпечення реалізації 
житлових прав 

мешканців 
гуртожитків» 

За 
необхідності 

Управління 
міського 

господарства 

7.  Засідання громадської 
комісії з розгляду житлових 

питань  

З метою 
підготовки проекту 

рішення 
виконкому 

(за наявності 
звернень) 

За 
необхідності 

Управління 
міського 

господарства 



8.  Засідання адміністративної 
комісії 

З метою 
покращення 

санітарного стану 
міста 

За  
необхідності 

Управління 
міського 

господарства 

9.  Засідання комітету з 
проведення конкурсу на 

перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах 

загального користування  

Покращення послуг 
з автобусних 
перевезень  

За 
необхідності 

Управління 
міського 

господарства 

10.  Наради по благоустрою та 
озелененню міста 

Покращення 
благоустрою міста 

Щотижня Управління 
міського 

господарства 

11.  Про інформацію про 
укладені договори купівлі-
продажу, договори оренди 

та сервітутного 
землекористування, витяги з 

державної реєстрації 
речових прав 

Покращення роботи, 

наповнення 
бюджету розвитку 

міста 

По мірі 
надходження 
пропозицій 

(заяв,  

клопотань)  

Управління 
міського 

господарства 

12.  Про інформацію про 
укладені договори купівлі-
продажу, договори оренди 

та сервітутного 
землекористування, витяги з 

державної реєстрації 
речових прав 

Покращення роботи, 

наповнення 
бюджету розвитку 

міста 

По мірі 
надходження 
пропозицій 
(заяв, клопо 

тань)  

Управління 
міського 

господарства 

13.  Про співпрацю з 
управліннями та відділами 
по питаннях ефективності 

використання 
землекористувачами 
земельних ділянок 

несільськогосподарського 
призначення 

Координація та 
покращення роботи 

Постійно Управління 
міського 

господарства 

14.  Розгляд висновків та 
пропозицій роботи комісії з 
розгляду земельних спорів 

щодо меж земельних 
ділянок, що перебувають у 

власності і користуванні 
громадян та додержання 

Розгляд звернень 
громадян 

Щомісяця Управління 
міського 

господарства 



громадянами правил 
добросусідства, які 

виносяться на розгляд 
постійною комісією з питань 

комунальної власності та 
земельних відносин 

15.  Засідання архітектурно-
містобудівної ради 

Для перспективного 
розвитку 

містобудування 

По мірі 
надходження 

звернень, 
другий та 
четвертий  
вівторок 
місяця 

Управління 
міського 

господарства 

16.  Засідання технічної ради Для перспективного 
розвитку 

містобудування 

 Управління 
міського 

господарства 

Олександр ЛЕНДЄЛ 

1.  Запровадження реєстрації 
транспортних засобів 

 

Закон України “Про 
адміністративні 

послуги”, 
розпорядження КМУ 

України №523 від 
16.05.2014 р. 

Квітень Відділ “Центр 
надання 

адміністративних 
послуг” 

2.  Запровадження видачі 
посвідчення особи водія 

 

Закон України “Про 
адміністративні 

послуги”, 
розпорядження 

КМУкраїни №523 від 
16.05.2014 р. 

Травень Відділ “Центр 
надання 

адміністративних 
послуг” 

3.  Про стан кадрової роботи та 
дотримання законодавства 

про службу в органах 
місцевого самоврядування 

за 1 півріччя 2022 року 

Для з’ясування 
реального стану 
справ та вжиття 

заходів 

Червень Служба 
персоналу 

4.  Про стан виконавської 
дисципліни в управліннях та 
відділах виконавчих органів 

міської ради 

Для стану справ та 
вжиття заходів 

Щомісяця Відділ контролю 
ОЗД ВК та МР 

5.  Про організацію та 
проведення загальноміських 

організаційно-масових 
заходів 

Для стану справ та 
вжиття заходів 

Щомісяця Відділ контролю 
ОЗД ВК та МР 



6.  Про хід виконання 
делегованих повноважень за 

1 півріччя 2022 року 

Для стану справ та 
вжиття заходів 

Щомісяця Відділ контролю 
ОЗД ВК та МР 

 

ІІІ. План-графік проведення засідань виконавчого комітету  
на І півріччя 2022 року 

 

Місяць Дата проведення 

Січень 11.01 

25.01 

Лютий 08.02 

22.02 

Березень 15.03 

29.03 

Квітень 12.04 

26.04 

Травень 10.05 

24.05 

Червень 07.06 

21.06 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради                Олександр ЛЕНДЄЛ 
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