
 
 

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 25.10.2022 р. по 07.11.2022 р. прийняти до відома. 
 2. Затвердити розпорядження з №380 від 25.10.2022 р. по №397 від 
07.11.2022 р.(додаються). 
 
 
Міський голова               Андрій БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Інформація 

про видані розпорядження Мукачівського міського голови за період 

з 25.10.2022 р. по 07.11.2022 р.  

За період з 25.10.2022 р. по 07.11.2022 р. видано 18 розпоряджень 
Мукачівського міського голови з основної діяльності. З них: 
1) Про особовий склад – 2 
2) Про забезпечення квіткової продукції – 1 
3) Про внесення змін до розпорядження – 1 
4) Про нагородження – 5 
5) Про скликання зсідання виконкому – 1 
6) Про сплату судового збору – 1 
7) Про склад комісії, ради – 2 
8) Про преміювання – 2 
9) Про придбання бланків – 1 
10) Про проведення приписки громадян України – 1 
11) Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчих 
органах Мукачівської міської ради – 1. 
 У виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходяться на виконанні 
п’ять розпоряджень Мукачівського міського голови №90 від 03.03.2022 «Про 
особливі заходи цивільного захисту в умовах воєнного стану», №119 від 
30.03.2022 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на 
території Мукачівської міської територіальної громади», №126 від 04.04.2022 
«Про особливий порядок використання захисних споруд», №317 від 13.09.2022 
«Про складання проекту бюджету Мукачівської міської територіальної громади 
на 2023 рік», №327 від 19.09.2022 «Про розроблення проєкту Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади на 2023 рік». 

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»; №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»», №389 від 01.11.2022 «Про 
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчих органах 
Мукачівської міської ради»; 
 На довгостроковому контролі знаходиться розпорядження:  
№209 від 27.06.202 року «Про затвердження плану основних заходів цивільного 
захисту Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік». 

Термін виконання: до 10 січня 2023 року 

№238 від 15.07.2022 року «Про створення постійно діючої комісії з обстеження 
території Мукачівської міської територіальної громади на предмет благоустрою 
та дотримання санітарного стану». 

Термін виконання: щопонеділка 

№320 від 13.09.2022 року «Про проведення заходів з охорони водних біоресурсів 
на період осінньо-зимового нересту риби». 

Термін виконання: до 15 січня 2023 року 

№385 від 28.10.2022 року «№389 від 01.11.2022 «Про Перелік відомостей, що 
становлять службову інформацію, у виконавчих органах Мукачівської міської 
ради». 

Термін виконання: до 20 квітня 2023 року 

 
 
Начальник відділу контролю та  
організаційного забезпечення діяльності  
виконавчого комітету та міської ради          Ганна ЛЕНДЬЄЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            Додаток 
                                                                             до рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
                                                                                  ___________ №____ 

 
№ з/п №  

розпоря-
дження 

Дата 
реєстрації 

Короткий зміст 

1 380 25.10.2022 Про забезпечення квітами з нагоди відзначення 75-
річниці з дня визволення України та міста 

Мукачева від фашистських загарбників 
2 381 27.10.2022  Про нагородження Турченка В.В. 
3 382 27.10.2022  Про нагородження Бургели К.М. 
4 383 27.10.2022  По особовому складу ММКП "Мукачівпастранс" 
5 384 28.10.2022  Про створення комісії з обстеження дерев 
6 385 28.10.2022  Про проведення приписки громадян України 2006 

року народження до призовних дільниць у січні-
березні 2023 року 

7 386 28.10.2022  Про преміювання директора КУ «Центр надання 
соціальних послуг Мукачівської міської ради» 

8 387 28.10.2022  Про преміювання директора КУ «Центр надання 
соціальних послуг Мукачівської міської ради» з 

нагоди  Дня працівника соціальної сфери 
9 388 28.10.2022 По особовому складу КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Мукачівської міської 
територіальної громади» 

10 389 01.11.2022  Про Перелік відомостей, що становлять службову 
інформацію, у виконавчих органах Мукачівської 

міської ради 
11 390 01.11.2022 Про нагородження Мешка О.М. 
12 391 03.11.2022  Про нагородження працівників Управління 

патрульної поліції у Закарпатській області 
Департаменту управління патрульної поліції 

13 392 04.11.2022  Про скликання чергового засідання виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради 

14 393 04.11.2022 Про нагородження Сендрей М.С. 
15 394 04.11.2022 Про внесення змін до розпорядження 

Мукачівського міського голови від 24.10.2022 
№378 

16 395 07.11.2022  Про придбання бланків Почесних грамот, Грамот, 
Подяк, папок для Почесних грамот Мукачівської 

міської ради 



17 396 07.11.2022  Про сплату судового збору за розгляд апеляційної 
скарги 

18 397 07.11.2022  Про створення комісії з обстеження дерев 
 
 

Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 
 


