
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про стан дотримання виконавської 

дисципліни у виконавчих органах 

Мукачівської міської ради за І 

півріччя 2022 року 

 

 

На виконання Регламенту виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради та Регламенту виконавчих органів Мукачівської міської ради, Інструкції з 

діловодства у виконавчих органах Мукачівської міської ради, з метою 

удосконалення роботи щодо виконання актів та доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, актів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, з врахуванням розпоряджень голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації, власних рішень, керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію керуючого справами виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради (Олександр Лендєл) про стан виконавської дисципліни у 

виконавчих органах Мукачівської міської ради за І півріччя 2022 року взяти до 

відома (додаток до рішення). 

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради, начальникам виконавчих органів Мукачівської міської ради 

постійно удосконалювати роботу щодо своєчасного і якісного виконання 

документів органів влади вищого рівня, власних рішень, дотримуватися 

виконавської дисципліни при виконанні службових обов’язків. 

3. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради (Олександр 

Лендєл), начальнику відділу контролю та організаційного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та міського ради (Ганна Лендьєл) проводити 

випереджувальний моніторинг щодо виконання завдань, визначених 

документами органів влади вищого рівня, реагування на запити і звернення 

посадовими особами виконавчих органів Мукачівської міської ради: 
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1) щотижня інформувати заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради за результатами моніторингу з метою їх 

оперативного реагування на виконавську дисципліну підлеглих посадових осіб; 

2) вносити пропозиції на розгляд міському голові щодо притягнення до 

відповідальності, згідно чинного законодавства України, посадових осіб, які 

допустили випадки порушення виконавської дисципліни, та не забезпечили 

своєчасне і якісне виконання поставлених завдань. 

4. Розгляд питань щодо виконавської дисципліни у виконавчих органах 

Мукачівської міської ради проводити щокварталу при керуючому справами 

виконавчого комітету спільно із відповідальними особами. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Олександра Лендєла. 
 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 


