
 

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 20 квітня 2022 року о 9.30 годині у 

великому залі засідань міської ради з порядком денним: 

 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 21.09.2021 №366.  

2. Про реєстрацію народження, надання статусу та влаштування дитини. 

3. Про влаштування дітей, залишених батьківського піклування. 

4. Про надання матеріальної допомоги.  

5. Про затвердження Програми матеріальної підтримки сімей загиблих під час 

безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії 

російської федерації проти України. 

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

2022-2024 роки.  

7. Про визначення переліку та обсягу закупівель товарів, робіт і послуг.  

8. Про утворення архітектурно-містобудівної ради при управлінні міського 

господарства Мукачівської міської ради.  

9. Про затвердження Програми реформування та підтримки водопровідного та 

каналізаційного господарства на території Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки в новій редакції. 

10. Про затвердження складу конкурсного комітету з обрання перевізників для 

забезпечення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування в межах Мукачівської міської територіальної громади.  

11. Про передачу документів щодо приватизації житла. 
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12. Про внесення змін до Програми удосконалення цивільного захисту та 

оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки в новій редакції.  

13. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 

розвитку на 2023-2024 роки. 

14. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 
 

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.   

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

 

 

 


