
 

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 16.12.2021 р. по 31.12.2021 р. та з 01.01.2022 р. по 10.01.2022 

р. прийняти до відома. 

 2. Затвердити розпорядження з № 458 від 07.12.2021 р. по № 488 від 

30.12.2021 р. та з №1 від 04.01.2022 р. по №4 від 10.01.2022 р.(додаються). 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 
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Інформація 

про видані розпорядження Мукачівського міського голови за період 

з 16.12.2021 р. по 31.12.2021 р. та з 01.01.2022 р. по 10.01.2022 р.  

 За період з 16.12.2021 р. по 31.12.2021 р. видано 31 розпорядження та за 

період з 01.01.2022 р. по 10.01.2022 р. видано 4 розпорядження Мукачівського 

міського голови з основної діяльності. З них: 

1) Про скликання засідання виконкому, сесії – 3 

2) Про нагородження – 6 

3) Про затвердження графіку сесії – 1 

4) Про створення комісії, ради – 3 

5) Про використання легкових автомобілів у вихідні дні – 1 

6) Про закріплення автомобілів – 2 

7) Про затвердження паспортів бюджетних програм – 2 

8) Про надання матеріальної допомоги – 1 

9) Про заходи – 1 

10) Про продовження дії контракту – 3 

11) Про преміювання – 4 

12) Про затвердження результатів конкурсу – 1 

13) Про норми витрат паливно-мастильних матеріалів – 1 

14) Про реєстрацію та перереєстрацію транспортного засобу – 2 

15) Про проведення випробовувань – 1 

16) Про проведення розрахунків за природній газ – 1 

17) Про продовження дії контракту – 3 

18) Про внесення змін до розпорядження – 1 

19) Про затвердження номенклатури справ – 1. 

 У виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходиться на 

виконанні розпорядження Мукачівського міського голови № 373 від 21.10.2021 

«Про порядок підготовки документів виконавчими органами Мукачівської 

міської ради у системі АСУД ДОК ПРОФ 3» та № 445 від 09.12.2021 «Про 

розгортання (облаштування) стаціонарних пунктів обігріву на території 

Мукачівської міської територіальної громади упродовж зимового періоду 2021-

2022 років». 

 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 
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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», № 75 від 21.02.2020 «Про покращення позиції міста 

Мукачева в рейтингу прозорості міст України» та №346 від 05.10.2021 «Про 

функціонування офіційного веб-порталу Мукачівської міської ради», №368 від 

18.10.2021 «Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

Мукачівської міської ради». 

  
 

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 

Період з 16.12.2021 року по 31.12.2021 року 

1 458 16.12.2021  Про створення робочої групи з питань 

облаштування майданчиків для платного 

паркування транспортних засобів 

2 459 17.12.2021 

12:24:07 

Про надання матеріальної допомоги 

3 460 17.12.2021  Про організацію запалення вогнів головної ялинки 

міста Мукачева 

4 461 17.12.2021  Про створення комісії з обстеження дерев 

5 462 17.12.2021  Про проведення попередніх випробувань 

комплексної системи захисту інформації типового 

робочого місця користувача інформаційно-

телекомунікаційної системи Єдиного державного 

реєстру транспортних засобів 

6 463 17.12.2021 Про затвердження плану-графіку проведення 

пленарних засідань чергових сесій міської ради на 

I-ше півріччя 2022 року 

7 464 21.12.2021  Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

8 465 23.12.2021  Про нагородження Данканича І.В. 

9 466 23.12.2021  Про нагородження Хазіної А.С., Гарної Л.Ф. 

10 467 24.12.2021  Про нагородження Лалак Н.В., Герасимова В.В., 

Дички В.В. 

11 468 24.12.2021  Про нагородження до Дня вшанування пенсіонерів 

та ветеранів органів внутрішніх справ України 

12 469 24.12.2021  Про нагородження Цигики М.Д. 

13 470 24.12.2021  Про нагородження військовослужбовців військової 

частини А 1556 



 

5 

14 471 24.12.2021 Про закріплення автомобілів 

15 472 24.12.2021 Про преміювання директора КУ «Центр надання 

соціальних послуг Мукачівської міської ради» 

16 473 27.12.2021 Про скликання позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 

17 474 28.12.2021  Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

18 475 28.12.2021  Про преміювання директора КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Мукачівської міської територіальної громади» 

19 476 28.12.2021  Про преміювання директора КНП «Мукачівська 

центральна районна лікарня» 

20 477 28.12.2021  Про встановлення премії директору ММКП 

«Соціальна аптека» 

21 478 28.12.2021  Про продовження дії контракту з директором 

ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» 

22 479 28.12.2021  По продовження дії трудового договору 

23 480 28.12.2021  Про норми витрат паливно-мастильних матеріалів 

24 481 28.12.2021  Про закріплення автомобілів 

25 482 28.12.2021  Про реєстрацію транспортного засобу 

26 483 28.12.2021  Про затвердження результатів конкурсів з відбору 

суб’єктів підприємницької діяльності 

27 484 28.12.2021  Про продовження дії трудового договору 

28 485 29.12.2021  Про використання легкових автомобілів у вихідні 

та святкові дні 

29 486 29.12.2021  Про затвердження та скасування паспортів 

бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

30 487 29.12.2021  Про проведення розрахунків за природний газ 

31 488 30.12.2021  Про перереєстрацію транспортного засобу 

Період з 01.01.2022 року по 10.01.2022 року 

1 1 04.01.2022  Про затвердження номенклатури справ виконавчих 

органів Мукачівської міської ради на 2022 рік 

2 2 04.01.2022  Про затвердження паспортів бюджетних програм 

місцевого бюджету на 2021 рік виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 
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3 3 04.01.2022  Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 07.12.2021 №436 "Про поховання за 

бюджетні кошти" 

4 4 10.01.2022  Про склад конкурсної комісії 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


