
Порядок денний  
                 9 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 

 
27 травня 2021 року   
 
1. Про діяльність прокуратури на території міста упродовж 3 місяців 2021 року 
(відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»). 

Доповідає: Кириленко Дмитро Павлович - керівник 
Мукачівської окружної прокуратури 

2. Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради (нова редакція). 

Доповідає: Зотова Наталія Василівна – начальник управління         
праці та соціального захисту населення 

3. Про затвердження Положення про відділ “Центр надання адміністративних 
послуг” Мукачівської міської ради (нова редакція). 

Доповідає: Свирида Василь Васильович – начальник відділу 
«Центр надання адміністративних  послуг» 

4. Про затвердження Програми покращення умов обслуговування платників 
податків на 2021 рік. 
5. Про затвердження Програми профілактики злочинності, забезпечення 
правопорядку та публічної безпеки Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 
6. Про затвердження Програми сприяння діяльності Управління патрульної 
поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2021-2025 
роки. 

Доповідає: Лендєл Олександр Васильович – керуючий 
справами виконавчого комітету 

7. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки (нова редакція). 
8. Про уповноваження Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради на участь в аукціоні. 
9. Про передачу на баланс мистецьких робіт живописного пленеру 
«Мукачівська весна 2020». 

Доповідає: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна - 
начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 

10. 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 05.12.2019 р. №1667. 
11. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки 
каналізаційного господарства на території Мукачівської міської територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради  
від 05.12.2019 р. №1671. 
12. Про передачу на баланс транспортного засобу та майна. 
13. Про передачу майна. 



14. 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: 

15. Про надання дозволу на розроблення детального плану території для 
проектування та будівництва об'єкту охорони здоров'я на території м.Мукачева. 
16. Про розроблення детального плану території по вул. 40 років Перемоги, 6 в 
селі Ключарки Мукачівської міської територіальної громади.  
17. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної  
ділянки по вул.Свято-Михайлівська в м.Мукачево.  
18. Про укладання договорів оренди земель комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 
19. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
землевпорядних документацій та передачу земельних ділянок у власність. 
20. Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою, 
затвердження землевпорядних документацій та передачу земельних ділянок у 
власність. 
21. Про надання права постійного користування земельними ділянками на 
території Мукачівської міської територіальної громади. 
22. Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 
23. Про надання дозволу на розроблення звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки, яка підлягає продажу у власність на земельних торгах у 
формі аукціону. 
24. Про затвердження звітів про експертно грошові оцінки земельних ділянок 
комунальної власності, які підлягають продажу у власність. 
25. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Мукачівської міської 
ради. 
26. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 
договорів. 
27. Про припинення виробничо-комерційному товариству «Мон-Інвест» права 
постійного користування земельними ділянками на території Мукачівської 
міської територіальної громади. 
28. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. 

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

29. 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 22.12.2020 р. № 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 

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

Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна — начальник фінансового 
управління 

РІЗНЕ: 
31. Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від 03.12.2020 року № 26 «Про затвердження плану 
діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік». 

Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна - начальник відділу 
економіки 

32. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної громади  
на 2021 рік, затвердженої рішенням 3-ї позачергової сесії 8-го скликання 
Мукачівської міської ради від 22.12.2020р. № 99. 

Доповідає: Мешко Євген Васильович – директор комунального  
некомерційного підприємства «Мукачівська ЦРЛ» 

33. Про внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року 
№103. 

Доповідає: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна - 
начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 

34. 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. 
35. Про розроблення детального плану території для проектування та 
будівництва аеропорту в Закарпатському регіоні на території Мукачівської 
міської територіальної громади, обмеженої населеними пунктами: місто 
Мукачево, село Павшино, село Нижній Коропець, село Шенборн та село 
Форнош. 
36. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність нежитлових 
вбудованих приміщень аптеки за адресою: м. Мукачево, площа Кирила і 
Мефодія, 35 приміщення 8. 
37. Про передачу в оперативне управління нерухомого майна комунальної 
власності Управлінню патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту 
патрульної поліції за адресою: м. Мукачево, вул. Валленберга Рауля, 31. 
 
 



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

Доповідає: Буднік Володимир Юрійович – заступник 
начальника управління міського господарства 

39. Про звернення депутатів Мукачівської міської ради. 
  Інформує: Балога Андрій Вікторович – міський голова 


