
У К Р А Ї Н А 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
ГОЛОВИ МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

від «15» березня 2016 р. м.Мукачево № £ 

Про скликання другого засідання третьої 
сесії районної ради сьомого скликання 

На підставі ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
регламенту районної ради - скликати друге засідання третьої сесії районної ради 7-го 
скликання «24» березня 2016 року з наступним порядком денним: 

1. Про обрання заступника голови районної ради 
2. Про «Комплексну Програму забезпечення державної безпеки в Мукачівському 

районі, матеріально-технічного забезпечення Мукачівського РВ УСБУ в Закарпатській 
області на 2016-2020 рік 

3. Про Програму профілактики злочинності на території Мукачівського району на 
2016 рік 

4. Про Програму попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної 
безпеки у Мукачівському районі на період 2016-2020 року 

5. Про Програму підтримки добровільної пожежної команди села Дерцен на 2016-
2020 роки 

6. Про Цільову програму мобілізаційної підготовки місцевого значення та 
забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян 
України на строкову військову службу, військову службу за контрактом та військову службу 
в резерві до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2016 рік 

7. Про Програму забезпечення розрахунків за послуги спеціального зв'язку на 2016 рік 
8. Про Програму підтримання шефських зв'язків з військовими частинами і 

підрозділами Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України на 2016 
рік 

9. Про Програму технічного захисту службової інформації на 2016 рік 
10. Про Програму Мобілізаційної підготовки Мукачівського району на 2016 рік 
11. Про Програму створення та накопичення районного матеріального резерву та 

засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у 
Мукачівському районі на 2016-2020 роки 

12. Про Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Мукачівського району 
на 2016-2020 роки 

13. Про Програму розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Цивільної 
оборони Мукачівського району на період 2016 - 2020 роки 

14. Про Програму формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та 
залучення іноземних інвестицій у Мукачіський район на 2016-2017 роки 

15. Про Програму розвитку транскордонного співробітництва Мукачівського району 
на 2016-2017 роки 

16.Про Програму розвитку туризму і курортів у Мукачівському районі на 2016-2017 
роки 

17. Про Районну Програму сімейної, демографічної, тендерної політики, 
попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки 

18. Про Програму підвищення ефективності виконання повноважень органів 
виконавчої влади щодо реалізації державної соціальної політики на 2016 рік 

19. Про Районну Програму санаторного лікування ветеранів праці та інвалідів різних 
категорій на 2016 рік 



20. Про Програму Турбота на 2016 рік 
21. Про Програму підтримки Притулку Товариства Червоного Хреста України в селі 

Ракошино Мукачівського району на 2016 рік 
22. Про Програму забезпечення організаційно-правових умом здійснення оцінки 

потреб та соціального супроводу сімей (осіб), сімей з дітьми які перебувають у складних 
життєвих обставинах Мукачівського району на 2016 рік 

23. Про Програму забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Мукачівському районі на 2016 
рік 

24. Про Програму розвитку культури і мистецтва в районі на 2016 рік 
25. Про Програму правової освіти населення в Мукачівському районі на 2016-2017 

роки 
26. Про Районну цільову програму «Власний дім» на 2016-2020 роки 
27. Про Районну Програму із забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики на 2016-2017 роки 
28. Про Районну Програму «Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки 
29. Про Районну Програму розвитку інвалідного спорту на 2016 рік 
30. Про Програму безоплатної правової допомоги населенню Мукачівського району 

на 2016-2017 роки 
31 .Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2016-2020 роки 
32. Про Програму розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в 

Мукачівському районі на 2016-2020 роки 
33. Про Програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних 

меншин району на 2016-2020 роки. 
34. Про внесення змін до Програми забезпечення лікування нефрологічних хворих та 

медикаментозного забезпечення хворих із пересадженими органами Мукачівського району 
на 2016-2018 роки 

35. Про внесення змін до «Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 
2014-2017 роки» на 2016 рік 

36. Про внесення змін до «Програми забезпечення питною водою населення 
Мукачівського району на період 2006-2020 роки» 

37. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік 
38. Про затвердження звіту щодо використання коштів резервного фонду районного 

бюджету за 2015 рік 
39. Про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2015 року №23 «Про 

районний бюджет на 2016 рік» зі змінами від 21 січня 2016 року. 
40. Про затвердження символіки Мукачівського району та порядок її використання 
41. Про передачу в оренду частини приміщення адмінбудівлі, що перебуває у спільній 

власності територіальних громад Мукачівського району 
42. Про планування роботи районної ради на 2016 рік 
43. Про внесення змін до Регламенту роботи Мукачівської районної ради сьомого 

скликання 
44. Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Мукачівського району 

45. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки з кадастровим номером ділянки 2122755300:05:000:0047 

46. Різне. 

Початок роботи сесії «24» березня 2016 року о 10.00 київського часу у великому залі 
засідань районної ради 

Голова районної ради І.Михайло 


