
 

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 05 липня 2022 року о 10.00 годині 

у великому залі засідань міської ради з порядком денним: 

 

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

необхідно здійснити для забезпечення потреб виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради. 

2. Про відмову у поновленні строку на оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення та залишення скарги без розгляду. 

3. Про внесення змін до Програми поліпшення матеріально-технічної бази 2 

державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Закарпатській 

області. 

4. Про внесення змін до Програми поліпшення умов несення служби, 

організації виховного та навчального процесу у військовій частині А 1556 на 

2022 рік (нова редакція). 

5. Про внесення змін до Програми підвищення спроможності та поліпшення 

умов несення служби в 27 прикордонному загоні на 2022 рік. 

6. Про внесення змін до Програми забезпечення профілактики злочинності, 

правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

7. Про затвердження Програми сприяння діяльності Управління патрульної 

поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2022 рік. 

8. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення військової 

частини А0515 для виконання оборонних заходів на 2022 рік. 
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9. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення та 

поліпшення умов несення служби структурних підрозділів військової частини 

А 3719 на 2022 рік. 

10. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 

розвитку на 2023-2024 роки. 

11. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


