
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про бюджетні слухання  

 

З метою залучення громадськості до процесу формування бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік, відповідно до 

рішення 15-ої сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання «Про 

затвердження Бюджетного регламенту  Мукачівської  міської ради та 

Положення про Бюджетні слухання» від 30.09.2020 року №554, керуючись п.20 

ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради здійснити 

організацію проведення бюджетних слухань, що передбачає громадське 

обговорення проєкту бюджету Мукачівської міської територіальної громади. 

2. Учасникам бюджетного процесу (розпорядникам бюджетних 

коштів) взяти участь в бюджетних слухань згідно списку, що додається. 

3. Бюджетні слухання провести у великій сесійній залі Мукачівської 

міської ради (м.Мукачево, пл.Духновича Олександра, 2),  16 грудня  2021 року 

о 18:00 год., з онлайн трансляцією. 

4. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів Мукачівської міської 

ради здійснити технічне забезпечення Бюджетних слухань та оприлюднити на 

офіційному веб-порталі Мукачівської міської ради повідомлення про 

проведення бюджетних слухань із зазначенням відомостей про місце, дату та 

час проведення вказаного заходу та протокол бюджетних слухань. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

начальника фінансового управління Мукачівської міської ради Мар’яну ТОБУ. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 

 

 

 



 

 

 

Додаток до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

_____________________ 

 

Список  учасників бюджетних слухань 

 

- Начальник фінансового управління Мукачівської міської ради –     

Мар’яна ТОБА; 

- Заступник начальника управління, начальник бюджетного відділу 

фінансового управління Мукачівської міської ради – Мирослав ГЕРЦ; 

-  Начальник відділу планування доходів бюджету, грошового обігу, 

цінних паперів та з питань нових форм господарювання фінансового 

управління Мукачівської міської ради – Маріанна ШАБЛІЙ; 

- Керуючий справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради – 

Олександр ЛЕНДЄЛ; 

- Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  Мукачівської 

міської ради – Людмила ГЕНЕРАЛЮК; 

– Начальник управління освіти, культури,  молоді та спорту Мукачівської 

міської ради – Катерина  КРИШІНЕЦЬ-АНДЯЛОШІЙ; 

– Начальник управління соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради – Наталія  ЗОТОВА; 

– Начальник управління міського господарства Мукачівської міської ради – 

Андрій БЛІНОВ; 

– Начальник управліня будівництва та інфраструктури Мукачівської 

міської ради – Михайло  ЖЕЛІЗНИК. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету  Мукачівської міської ради                             Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


