
 

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 29.03.2022 р. по 11.04.2022 р. прийняти до відома. 

 2. Затвердити розпорядження з №113 від 29.03.2022 р. по №136 від 

11.04.2022 р.(додаються). 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 
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Інформація 

про видані розпорядження Мукачівського міського голови за період 

з 29.03.2022 р. по 11.04.2022 р.  

За період з 29.03.2022 р. по 11.04.2022 р. видано 24 розпорядження 

Мукачівського міського голови з основної діяльності. З них: 

1) Про скликання засідання виконкому, сесії – 5 

2) Пpo поховання за бюджетні кошти – 1 

3) Про сплату судового збору – 3 

4) Про преміювання – 4 

5) Про склад комісії – 1 

6) Про закріплення службового автомобіля – 1 

7) Про внесення змін до розпорядження – 1 

8) Про визначення уповноваженого представника Мукачівської міської ради – 1 

9) Про невідкладні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на території 

Мукачівської міської територіальної громади – 1 

10) Про оголошення у Мукачівській міській територіальній громаді дня жалоби 

– 1 

11) Про організацію радіаційного та хімічного спостереження на території 

Мукачівської міської територіальної громади – 1 

12) Про особливий порядок використання захисних споруд – 1 

13) Про проведення заходів з охорони водних біоресурсів на період весняно-

літнього нересту риби – 1 

14) Про визначення відповідальних осіб за організацію використання 

кваліфікованих електронних довірчих послуг у Мукачівській міській раді – 1 

15) Про організацію роботи у автоматизованій системі електронного 

документообігу «ДОК ПРОФ3» – 1. 

 У виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходяться на 

виконанні сім розпоряджень Мукачівського міського голови №79 від 24.02.2022 

«Про організацію функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Мукачівської міської територіальної 

громади в умовах воєнного стану», №90 від 03.03.2022 «Про особливі заходи 

цивільного захисту в умовах воєнного стану», №101 від 17.03.2022 «Про 

встановлення протипожежного режиму в апараті Мукачівської міської ради та 

її виконавчого комітету, інших виконавчих органах міської ради», №119 від 

30.03.2022 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на 

території Мукачівської міської територіальної громади», №125 від 04.04.2022 

«Про організацію радіаційного та хімічного спостереження на території 
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Мукачівської міської територіальної громади», №126 від 04.04.2022 «Про 

особливий порядок використання захисних споруд» та №129 від 05.04.2022 

«Про проведення заходів з охорони водних біоресурсів на період весняно-

літнього нересту риби». 

На постійному контролі знаходяться дев’ять 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 

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», №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» та №131 від 05.04.2022 «Про організацію роботи у 

автоматизованій системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ3»». 

 

 

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 

1 113 29.03.2022  Про преміювання директора КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Мукачівської міської територіальної громади» 

2 114 29.03.2022  Про преміювання директора КНП «Мукачівська 

центральна районна лікарня» 

3 115 29.03.2022  Про встановлення премії директору ММКП 

«Соціальна аптека» 

4 116 29.03.2022  Про сплату судового збору за розгляд апеляційної 

скарги 

5 117 29.03.2022  Про відшкодування витрат зі сплати судового 

збору 

6 118 30.03.2022  Про визначення уповноваженого представника 

Мукачівської міської ради 

7 119 30.03.2022 Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки на території Мукачівської 

міської територіальної громади 

8 120 30.03.2022 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

9 121 31.03.2022  Про преміювання директора КУ «Центр надання 

соціальних послуг Мукачівської міської ради» 

10 122 31.03.2022  Про поховання за бюджетні кошти 

11 123 31.03.2022 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

12 124 04.04.2022  Про оголошення у Мукачівській міській 

територіальній громаді дня жалоби 

13 125 04.04.2022  Про організацію радіаційного та хімічного 

спостереження на території Мукачівської міської 

територіальної громади 
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14 126 04.04.2022  Про особливий порядок використання захисних 

споруд 

15 127 04.04.2022  Про закріплення службових автомобілів 

16 128 05.04.2022 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

17 129 05.04.2022  Про проведення заходів з охорони водних 

біоресурсів на період весняно-літнього нересту 

риби 

18 130 05.04.2022  Про визначення відповідальних осіб за організацію 

використання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг у Мукачівській міській раді 

19 131 05.04.2022  Про організацію роботи у автоматизованій системі 

електронного документообігу «ДОК ПРОФ3» 

20 132 06.04.2022  Про сплату судового збору за розгляд скарги 

21 133 06.04.2022  Про створення комісії з обстеження підвальних 

приміщень багатоквартирних будинків для 

визначення можливості їх використання для 

укриття населення, як найпростіших укриттів 

22 134 06.04.2022 Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

23 135 11.04.2022  Про скликання чергового засідання виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 

24 136 11.04.2022  Про внесення змін до розпорядження 

Мукачівського міського голови від 06.04.2022 № 

133 «Про створення комісії з обстеження 

підвальних приміщень багатоквартирних будинків 

для визначення можливості їх використання для 

укриття населення, як найпростіших укриттів» 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


