
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про скликання позачергового 

засідання виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

 

 

Керуючись п.2 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та п.4.40 Регламенту виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням 3-ї позачергової сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання №36 від 22.12.2020 року, провести 

позачергове засідання виконавчого комітету 01 квітня 2022 року о 10.00 годині 

у великому залі засідань міської ради з порядком денним: 

 

1.Про затвердження Порядоку використання коштів місцевого бюджету в 

умовах воєнного стану. 

2. Про стан виконання бюджету за січень-березень 2022 року. 

3. Про внесення змін до Програми додаткового соціально-медичного захисту на 

2022-2024 роки. 

4. Про внесення змін до Програми «Захисту прав дітей» на 2022-2024 роки. 

5. Про стан організації медичної допомоги населенню Мукачівської міської 

територіальної громади у період воєнного стану. 

6. Про місцевий матеріальний резерв Мукачівської міської територіальної 

громади. 

7. Про затвердження Програми фінансування матеріального резерву 

Мукачівської міської територіальної громади для забезпечення заходів із 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та на період воєнного 

стану. 

8. Про затвердження Програми забезпечення військових формувань 

Мукачівської міської територіальної громади для виконання оборонних заходів 

на період воєнного стану. 

9. Про звернення до Асоціації міст України та Кабінету Міністрів України 

щодо можливості фінансування робіт/послуг поточного та капітального 

ремонту доріг. 
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10. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки 

водопровідного  та каналізаційного господарств на території Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції. 

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради щодо складу комісії з визначення розмірів збитків, заподіяних 

Мукачівській міській раді внаслідок невикористання земельних ділянок, 

самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з 

порушенням законодавства про плату за землю та затвердження плану - графіку 

засідань комісії. 

12. Про розгляд звернення щодо перейменування вулиць Мукачівської 

міської територіальної громади. 

13. Про затвердження Програми удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції. 

14. Про затвердження Програми підтримки та стимулювання створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція).  

15. Про затвердження Програми фінансової підтримки управителів 

багатоквартирних будинків для проведення поточних ремонтів та заходів 

(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді на території 

міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 2022-2024 роки. 

16. Про проведення робіт з благоустрою та санітарної очистки території міста 

Мукачево. 

17. Про визначення локацій для розміщення сезонної торгівлі та/або 

тимчасових споруд на території Мукачівської міської територіальної громади. 

18. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

19. Про внесення змін до Програми капітального ремонту об’єктів 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

20. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 

розвитку на 2023-2024 роки. 

21. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 
 

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.   

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 
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