
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про орієнтовний план роботи 

виконавчих органів Мукачівської 

міської ради на друге півріччя 2022 

року 

 

З метою реалізації визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» завдань та делегованих міською радою повноважень, 

забезпечення неухильного виконання Конституції України, керуючись ст.40, ч.1 

ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити орієнтовний план роботи виконавчих органів Мукачівської 

міської ради на друге півріччя 2022 року (додається). 

 

2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

__________№ ___ 

 

І. Питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету 
 

№ 

п/п 

Зміст заходу, питання, що 

планується розглядати 

Обґрунтування 

необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відпові-

дальні 

виконавці 

1.  Про стан виконавської 

дисципліни в управліннях та 

відділах виконавчого комітету за 

I півріччя 2022 року 

Для з’ясування 

реального стану справ 

та вжиття заходів 

Липень  Відділ 

контролю 

ОЗД ВК та 

МР 

2.  Про виконання бюджету 

Мукачівської міської  

територіальної громади за 

січень-червень 2022 року 

Бюджетний Кодекс 

України, Закону 

України „Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

2022р. – 

(липень -

серпень) 

Фінансове 

управління 

3.  Підготовка проєктів рішень 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради «Про 

внесення змін до бюджету 

Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 

рік»  

п. 22, розділу VI 

“Прикінцеві та перехідні 

положення” Бюджетного 

кодексу України, 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

11.03.2022 №252 «Деякі 

питання формування та 

виконання місцевих 

бюджетів у період 

воєнного стану» 

На період 

воєнного 

стану 

Фінансове 

управління 

4.  Про внесення змін до переліку 

адміністративних послуг, які 

надаються через Центр надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України №782 від 

11.10.2017 

 

Липень - 

грудень 

Відділ “Центр 

надання 

адміністра-

тивних 

послуг” 

5.  Про підготовку ЗЗСО до нового 

2022-2023 навчального року та 

опалювального сезону 

Для з’ясування 

реального стану та 

вжиття заходів 

Серпень Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  

6.  Про затвердження переліку та 

вартості платних послуг 

Централізованої бібліотечної 

системи Мукачівської міської 

територіальної громади  

З метою створення 

найбільш сприятливих 

умов для покращення 

та удосконалення 

бібліотечної роботи 

Серпень Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  

7.  Про затвердження мережі, 

штатних розписів закладів освіти 

та штатних розписів структурних 

підрозділів управління освіти, 

молоді та спорту 

Наказ МОН України від 

04.11.2010 №1055 «Про 

затвердження типових 

штатних нормативів 

дошкільних навчальних 

Вересень Управління 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  
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закладів»; Наказ МОН 

України від 06.10.2012 

№1205 «Про 

затвердження Типових 

штатних нормативів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів »; 

Наказ МОН України від 

11.03.2010 №202 «Про 

затвердження Примірних 

типових штатних 

нормативів позашкільних 

навчальних закладів 

державної та комунальної 

форми власності системи 

МОН України» 

8.  Про хід виконання Програми 

економічного і соціального 

розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади 

 за І півріччя 2022 року   

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Серпень Відділ 

економіки 

9.  Про хід роботи підприємств 

комунального господарства міста 

щодо підготовки до зимового 

періоду 2022-2023 рр. 

Для визначення стану 

підготовки 

підприємств до роботи 

в осінньо-зимовий 

період 

Вересень Управління 

міського 

господарства 

10.  Про виконання бюджету 

Мукачівської міської 

територіальної громади за січень 

– вересень 2022 року. 

Бюджетний Кодекс 

України, Закону 

України „Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

2022р. 

(жовтень - 

листопад) 

Фінансове 

управління 

11.  Про хід виконання Програми 

економічного і соціального 

розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади за 9 

місяців 2022 року 

Закон України  

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Листопад Відділ 

економіки 

12.  Про схвалення проєкту 

Програми економічного і 

соціального розвитку 

Мукачівської міської 

територіальної громади на 2023 

рік та основні напрямки розвитку 

на 2024-2025 роки 

Закон України «Про 

місцеве  

самоврядування в 

Україні» 

Листопад-

грудень 

Відділ 

економіки 

13.  Про затвердження плану 

діяльності з  

підготовки регуляторних актів та 

графіку проведення відстеження 

їх результативності на 2023 рік 

Закони України: «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні»; «Про засади 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності» 

Листопад-

грудень 

Відділ 

економіки 

14.  Про бюджет Мукачівської 

міської територіальної громади 

п. 1. ст.76 Бюджетного 

кодексу України 

Грудень Фінансове 

управління 
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на 2023 рік 

15.  Про орієнтовний план роботи 

виконкому на I півріччя 2023 

року 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Грудень Відділ 

контролю 

ОЗД ВК та 

МР 
16.  Про розпорядження, прийняті 

Мукачівським міським головою 

між засіданнями виконавчого 

комітету Мукачівської міської 

ради 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Двічі на 

місяць 

Відділ 

контролю 

ОЗД ВК та 

МР 

17.  Про затвердження плану 

діяльності з підготовки 

регуляторних актів та графіку 

проведення відстежень їх 

результативності на 2023 рік 

Закони України: «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні»; «Про засади 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності» 

Листопад-

грудень 

Відділ 

економіки 

18.  Про внесення доповнень до 

рішення виконкому «Про 

затвердження плану діяльності з  

підготовки регуляторних актів та 

графіку проведення відстеження 

їх результативності на 2022 рік» 

Закони України: «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні»; «Про засади 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності» 

У разі 

потреби 

Відділ 

економіки 

19.  Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального 

розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 

рік та основні напрямки розвитку 

на 2023-2024 роки 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

У разі 

потреби 

Відділ 

економіки 

20.  Про заключення договорів 

житлового найму, взяття на 

квартирний облік, зняття з 

квартирного обліку та надання 

квартир 

Відповідно до 

житлового кодексу 

України 

По мірі 

оформлення 

документів 

Управління 

міського 

господарства 

21.  Про  будівництво Відповідно до п.п.1 п. 

«б» ч.1 ст.31 , ст. 52, ч. 

6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

По мірі 

необхідності 

Управління 

міського 

господарства 

22.  Про затвердження детальних 

планів території 

Відповідно до частин 

третьої, четвертої статті 10 

статей 19, 21, 24 Закону 

України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», 

статті 12 Закону України 

«Про основи 

містобудування», Закону 

України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», статті 

За 

необхідності 

Управління 

міського 

господарства 
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12 Земельного кодексу 

України, Наказу 

Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства України № 

290 від 16.11.2011 «Про 

затвердження Порядку 

розроблення містобудівної 

документації», ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території» 

23.  Про переведення садового 

будинку у жилий будинок 

 

“Порядку переведення 

дачних і садових будинків, 

що відповідають державним 

будівельним нормам, у жилі 

будинки”, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України №321 від 

29.04.2015 року 

За 

необхідності 

Управління 

міського 

господарства 

24.  Подання на розгляд проєктів 

рішень про схвалення внесення 

змін до Програми капітального 

ремонту об'єктів Мукачівської 

міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки  

Схвалення змін до 

Програми капітального 

ремонту об'єктів 

Мукачівської міської 

територіальної громади 

на 2022-2024 роки  

По мірі 

потреби 

Управління 

будівництва 

та 

інфраструкту

ри 

25.  Про внесення змін 

уповноваження посадових осіб 

Управління муніципальної 

інспекції Мукачівської міської 

ради на складання протоколів 

про адміністративні 

правопорушення 

Виконання рішення 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської 

ради 

За 

необхідності 

Управління 

муніципально

ї інспекції  

26.  Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради «Про 

уповноваження посадових осіб 

Управління муніципальної 

інспекції Мукачівської міської 

ради на розгляд справ про 

адміністративні правопорушення 

і накладання адміністративних 

стягнень»     

Виконання рішення 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської 

ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

За 

необхідності 

Управління 

муніципально

ї інспекції  

27.  Способи участі батьків у 

вихованні дитини 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

засідань 

виконавчого 

комітету 

Служба у 

справах дітей 

28.  Визначення місця проживання 

дитини 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

Служба у 

справах дітей 
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опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

засідань 

виконавчого 

комітету 

29.  Зміна прізвища дитини Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

засідань 

виконавчого 

комітету 

Служба у 

справах дітей 

30.  Надання дитині повної цивільної 

дієздатності 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

засідань 

виконавчого 

комітету 

Служба у 

справах дітей 

31.  Надання та скасування дітям 

статусу 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

засідань 

виконавчого 

комітету 

Служба у 

справах дітей 

32.  Влаштування, вибуття  дітей з 

сімейних форм виховання  

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

засідань 

виконавчого 

комітету 

Служба у 

справах дітей 

33.  Надання дозволів на вчинення 

правочинів щодо майна, право 

власності на яке або право 

користування яким мають діти 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

засідань 

виконавчого 

комітету 

Служба у 

справах дітей 

34.  Вилучення дітей із сімей та їх 

тимчасове влаштування. 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

засідань 

виконавчого 

комітету 

Служба у 

справах дітей 
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35.  Про надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

Відповідно 

до звернень 

громадян та 

плану 

засідань 

виконавчого 

комітету 

Служба у 

справах дітей 

36.  Влаштування/ продовження 

терміну перебування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у 

закладах інституційного догляду 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

За потребою Служба у 

справах дітей 

37.  Затвердження протоколів 

засідання місцевої комісії для 

формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету на 

проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих 

групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

Мукачівської міської ради 

Прийняття рішень по 

цих питаннях 

відносяться до 

компетенції органу 

опіки та піклування в 

особі виконавчого 

комітету  Мукачівської 

міської ради 

За потребою Служба у 

справах дітей 

38.  Про положення та склад комісії з 

питань захисту прав дитини 

Мукачівської міської ради 

 У разі внесення 

змін до 

законодавства 

та кадрових 

змін 

Служба у 

справах дітей 

39.  Про міждисциплінарну команду з 

питань організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

та її склад 

 У разі 

внесення змін 

до 

законодавства 

та кадрових 

змін 

Служба у 

справах дітей 

40.  Про склад місцевої комісії для 

формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету на 

проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих 

 У разі 

внесення змін 

до 

законодавства 

та кадрових 

змін 

Служба у 

справах дітей 
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групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

Мукачівської міської ради.  
41.  Про надання матеріальної 

допомоги за Програми    

“Додаткового соціально - 

медичного захисту жителів 

Мукачівської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2022-

2024 рр” 

З метою соціальної та 

матеріальної підтримки 

інвалідів, ветеранів, 

малозабезпечених 

верств населення та 

громадських об’єднань 

даних категорій 

громадян. 

Протягом ІІ 

півріччя 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

42.  Засідання опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради з 

питань забезпечення прав 

повнолітніх осіб, які потребують 

опіки (піклування) 

З метою захисту прав 

недієздатних та 

частково дієздатних 

осіб. 

Протягом ІІ 

півріччя  

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

43.  Щодо питань розгляду заяв про 

висунення кандидатури на 

присвоєння почесного звання 

України "Мати-героїня" 

На виконання Указу 

Президента України 

"Про почесні звання 

України" від 29.06.2001 

№476 (із змінами та 

доповненнями) 

протягом 

року при 

наявності 

заяв 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

 

ІІ. План-графік проведення засідань виконавчого комітету 

на ІІ півріччя 2022 року 

 

Місяць Дата проведення 

Липень 12.07 

26.07 

Серпень 09.08 

23.08 

Вересень 13.09 

27.09 

Жовтень 11.10 

25.10 

Листопад 08.11 

22.11 

Грудень 06.12 

20.12 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


