
Порядок денний  
10 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 

 
25 червня 2021 року 
 
1. Про внесення змін до Регламенту Мукачівської міської ради 8-го 

скликання. 
Доповідає: Бідзіля Олександр Володимирович – голова 
постійної комісії з питань бюджету та регламенту 

2. Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів 
Мукачівської міської територіальної громади. 

Доповідає: Шпеник Олеся Іванівна – начальник відділу 
інформаційно-аналітичних комплексів 

3. Про внесення змін у структуру, штат та загальну чисельність виконавчих 
органів Мукачівської  міської ради. 

Доповідає: Лендєл Олександр Васильович – керуючий 
справами виконавчого комітету 

4. Про надання дозволу на безоплатне прийняття майна закладів медицини та 
охорони здоров'я, їх нематеріальних активів та відповідних документів 
Чинадіївської селищної територіальної громади в оперативне управління 
комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади». 

Доповідає: Горват Маріанна Євгеніївна – в.о.директора КНП  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської територіальної громади» 

5. Про реорганізацію «Навчально-виховного комплексу Горбківська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  дошкільний навчальний заклад» 
Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом перетворення. 

6. Про зміну типу та назви Барбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

7. Про зміну типу та назви Ключарківської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

8. Про зміну типу та назви Макарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Мукачівської міської Закарпатської області. 

9. Про зміну типу та назви  Пістрялівської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

10.  Про зміну типу та назви Завидівської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

11.  Про зміну типу та назви Залужанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Мукачівської міської Закарпатської області. 

12.  Про зміну типу та назви Форношської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів з угорською мовою навчання Мукачівської міської ради 
Закарпатської області. 

13. Про погодження ціни реалізації лоту. 



Доповідає: Цифра Володимир Іванович - начальник відділу 
загальної середньої освіти управління освіти, культури, молоді 
та спорту 

14. Про передачу майна з балансу Мукачівського міського комунального 
підприємства «Мукачівводоканал» на баланс комунального підприємства 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради. 

15. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного господарства на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 
Мукачівської міської ради від 05.12.2019р. №1667. 

16. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міськводоканал» 
Мукачівської міської ради в новій редакції. 

17. Про визначення балансоутримувача майна. 
18. Про передачу комунального майна. 
19. Про зміну балансоутримувача комунального майна. 
20. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Мукачівської міської 

територіальної громади майна та виконаних робіт від Благодійної 
організації «Благодійний фонд «Адвентистське агентство допомоги та 
розвитку в Україні». 

21. Про затвердження змін до Програми благоустрою території  Мукачівської 
міської  територіальної громади на 2020-2022 роки (в новій редакції). 

22. Про затвердження Програми участі населення в розвитку Мукачівської 
міської територіальної громади «Своїми руками»  на 2021-2023 роки. 

23. Про затвердження Програми збереження історичного виду фасадів та/або 
дахів багатоквартирних будинків, що розташовані в межах зони 
історичного ареалу міста Мукачево, підтримки співвласників 
багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків у проведенні капітального ремонту спільного майна (фасадів 
та/або дахів) у багатоквартирних будинках, що розташовані в межах 
історичного ареалу м. Мукачево на 2021-2023 роки. 

24. Про внесення змін до Програми підтримки та стимулювання створення 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020р.  №106. 

25. Про затвердження Порядку реалізації Програми підтримки та 
стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

Доповідає: Блінов Андрій Юрійович – начальник  управління 
міського господарства 
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ: 

26. Про надання та припинення права постійного користування земельними 
ділянками на території Мукачівської міської територіальної громади. 

27. Про укладання договорів оренди земель комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 



28. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. 
29. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 

землевпорядних документацій та передачу земельних ділянок у власність. 
30. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 

договорів. 
31. Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою, 

затвердження землевпорядних документацій та передачу земельних 
ділянок у власність. 

32. Про інвентаризацію земельних ділянок. 
33. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, 
що підлягають передачі у власність шляхом викупу. 

34. Про затвердження звітів про експертні грошові оцінки земельних ділянок, 
що відчужуються, затвердження ціни та інших істотних  умов договорів 
купівлі-продажу та про затвердження звітів про експертні грошові оцінки 
земельних ділянок комунальної власності, яка підлягає продажу у 
власність на земельних торгах у формі аукціону. 

35. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади, шляхом проведення 
аукціону. 

36. Про реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно, яке 
належить Мукачівській міській територіальній громаді в особі 
Мукачівської міської ради. 

37. Про передачу Мукачівському історичному музею комунального майна в 
оперативне управління. 

38. Про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству 
«Мукачівська центральна районна лікарня» на демонтаж аварійної будівлі 
комунальної власності. 

39. Про передачу об’єкта нерухомого майна комунальної власності в оренду та 
включення його до Переліку об’єктів оренди другого типу. 

40. Про передачу об’єкта нерухомого майна комунальної власності в оренду та 
включення до Переліку другого типу. 

41. Про внесення змін до рішення 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання «Про розроблення детального плану території обмеженої 
вулицями Угрина Мойсея, Горького та річкою Потік в с.Завидово 
Мукачівської міської територіальної громади» від 29.04.2021 №309. 

42. Про скасування рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання № 
155 від 31 березня 2016 року “Про затвердження Положення про порядок  
присвоєння поштових  адрес  об'єктам нерухомості у місті Мукачево”. 

43. Про внесення змін до «Програми забезпечення діяльності Мукачівської 
міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності на 2020 - 2022 роки (в новій 
редакції)», затвердженої рішенням 6 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання №272 від 25.03.2021. 



44. Про встановлення ставок із сплати земельного податку на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

Доповідає: Буднік Володимир Юрійович – заступник 
начальника управління міського господарства 
ІНШЕ: 

45. Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб - 
підприємців на території Мукачівської міської територіальної громади. 

46. Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

47. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, на території Мукачівської міської 
територіальної громади. 

48. Про встановлення розміру ставки транспортного податку на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

49. Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних 
засобів на території Мукачівської міської територіальної громади. 

50. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020р. № 110 «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні 
напрямки розвитку на 2022-2023 роки». 

Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна - начальник відділу 
економіки 

51. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 

Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна — начальник фінансового 
управління 

РІЗНЕ: 
52. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки 

каналізаційного господарства на території Мукачівської міської  
територіальної громади на 2020-2022 роки. 

Доповідає: Блінов Андрій Юрійович – начальник  управління 
міського господарства 
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ: 

53. Про звільнення від сплати за договорами сервітутного землекористування 
для розміщення тимчасових споруд (терас) фізичних та юридичних осіб. 

Доповідає: Буднік Володимир Юрійович – заступник 
начальника управління міського господарства 

 


