
 

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 11.10.2022 р. по 24.10.2022 р. прийняти до відома. 

 2. Затвердити розпорядження з №362 від 12.10.2022 р. по №379 від 

24.10.2022 р.(додаються). 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 
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Інформація 

про видані розпорядження Мукачівського міського голови за період 

з 11.10.2022 р. по 24.10.2022 р.  

За період з 11.10.2022 р. по 24.10.2022 р. видано 18 розпоряджень 

Мукачівського міського голови з основної діяльності. З них: 

1) Про забезпечення квіткової продукції – 2 

2) Про внесення змін до розпорядження – 1 

3) Про нагородження – 4 

4) Про скликання зсідання виконкому – 2 

5) Про сплату судового збору – 2 

6) Про склад комісії, ради – 2 

7) Про затвердження паспортів бюджетних програм – 2 

8) Про підготовку та відзначення Дня захисників і захисниць України – 1 

9) Про проведення осінньої суцільної дератизації – 1 

10) Про проведення робіт з благоустрою та санітарної очистки території міста 

Мукачево – 1. 

 У виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходяться на 

виконанні вісім 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», №354 від 04.10.2022 «Про проведення 

громадських слухань», №371 від 18.10.2022 «Про проведення робіт з 

благоустрою та санітарної очистки території міста Мукачево», №373 від 

19.10.2022 «Про створення робочої групи». 

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»; №43 від 05.02.2020 «Про 

затвердження та введення в дію Переліку відомостей, що становлять службову 
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інформацію, у виконавчих органах 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»». 

 На довгостроковому контролі знаходиться три 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 

 

 

Начальник відділу контролю та  

організаційного забезпечення діяльності  

виконавчого комітету та міської ради          Ганна ЛЕНДЬЄЛ 
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Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 

___________ №____ 

 

№ з/п №  

розпоря-

дження 

Дата 

реєстрації 

Короткий зміст 

1 362 12.10.2022  Про затвердження паспорту бюджетної програми 

2 363 12.10.2022  Про підготовку та відзначення у Мукачівській 

міській територіальній громаді Дня захисників і 

захисниць України 

3 364 12.10.2022  Про сплату судового збору за розгляд позовної 

заяви 

4 365 13.10.2022  Про скликання позачергового засідання 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

5 366 13.10.2022  Про проведення осінньої суцільної дератизації на 

території Мукачівської міської територіальної 

громади 

6 367 13.10.2022 Про нагородження до Дня юриста 

7 368 13.10.2022 Про нагородження до Дня художника 

8 369 13.10.2022 Про забезпечення квітковою продукцією до Дня 

захисника та захисниць України 

9 370 13.10.2022 Про нагородження з нагоди відзначення Дня 

захисника і захисниць України 

10 371 18.10.2022  Про проведення робіт з благоустрою та санітарної 

очистки території міста Мукачево 

11 372 18.10.2022 Про нагородження Паламарчука С.В. 

12 373 19.10.2022  Про створення робочої групи. 

13 374 20.10.2022  Про затвердження   паспортів бюджетних програм 

місцевого бюджету на 2022 рік виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 

14 375 20.10.2022  Про забезпечення квітковою продукцією 

15 376 24.10.2022  Про створення міської комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
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соціальних виплат та затвердження Положення про 

неї 

16 377 24.10.2022  Про внесення змін до розпорядження 

Мукачівського міського  голови від 10.10.2022 

№360 

17 378 24.10.2022  Про скликання чергового засідання виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 

18 379 24.10.2022 Про сплату судового збору за розгляд апеляційної 

скарги 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 


