
 

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 06 вересня 2022 року о 10.00 

годині у великому залі засідань міської ради з порядком денним: 

 

1. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-20224 року.  

2. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки (нова редакція).  

3. Про затвердження списків спортсменів Мукачівської міської територіальної 

громади з різних видів спорту на виплату грошової винагороди.  

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

Військової частини Сил ТрО ЗСУ А7084.  

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

необхідно здійснити для забезпечення потреб виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради.  

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 15.07.2022 №297. 

7. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 

охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки, затвердженої рішенням 19-ї позачергової сесії 8-го скликання 

Мукачівської міської ради від 17.12.2021року № 681.  

8. Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 23.03.2021 року № 102 «Про затвердження 
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вартості надання платних медичних послуг, що надаються КНП «Мукачівська 

ЦРЛ». 

9. Про уповноваження посадових осіб відділу інспекторів з паркування 

управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення, розгляд справ про 

адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень.  

10. Про уповноваження посадових осіб відділу контролю за станом 

благоустрою міста управління муніципальної інспекції Мукачівської міської 

ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення. 

11. Про затвердження наслідків конкурсу на перевезення пасажирів 

автобусними маршрутами загального користування Мукачівської міської 

територіальної громади.  

12. Про внесення змін до Програми проведення поточних ремонтів, в тому 

числі поточних ремонтів з усунення аварій в житловому фонді на території 

міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 2022-2024 роки.  

13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 21.06.2022 № 264.  

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 22.12.2020 № 516.  

15. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 

розвитку на 2023-2024 роки. 

16. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік.  

17. Про виділення коштів для проведення поточного ремонту з усунення аварій 

у житловому фонді на території міста Мукачево. 

 

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.   

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

 

 

 


