
Проєкт порядку денного  
                 4 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 

 
28 січня 2021 року   
 
1. Про  затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру 
виборців Мукачівської міської ради  (нова редакція).  

Доповідає: Плеша Володимир Васильович – начальник відділу 
ведення Державного реєстру виборців 

2. Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно-
будівельного контролю Мукачівської міської ради. 

Доповідає: Пушкаш Василь Володимирович – головний 
спеціаліст, юрисконсульт відділу державного архітектурно-
будівельного контролю 

3. Про внесення змін до рішення 81-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го  
скликання від 23.07.2020 року № 1956 «Про перейменування Центру надання 
адміністративних послуг Мукачівської міської ради на відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Мукачівської міської ради».  

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

4. Про затвердження Положення про Громадську раду села (сіл) старостинських 
округів Мукачівської міської територіальної громади. (Рекомендація постійної 
комісії уточнити назву проєкту) 

Доповідає: Бортейчук Юрій Юрійович – начальник 
юридичного відділу 

5. Про внесення змін до рішення 72 сесії 7-го скликання Мукачівської міської 
ради від 23 січня 2020 року №1753.  
6. Про призначення щомісячної стипендії Мукачівської міської ради кращим 
спортсменам і тренерам, що проживають на території Мукачівської міської  
територіальної громади на 2021 рік.  

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

7. Про зміну балансоутримувача майна.  
8. Про створення комісії з безпеки дорожнього руху на території Мукачівської 
міської територіальної громади.  

Доповідає: Блінов Андрій Юрійович – начальник  управління 
міського господарства 

9. Про створення технічної ради з розгляду проєктів будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної  власності, питань, 
пов’язаних з видачею технічних умов на приєднання до інженерних мереж та 
погодження видачі дозволів на проведення земляних робіт при виконавчому 
комітеті Мукачівської міської ради.  

Доповідає: Желізник Михайло Мигальович – начальник 
управління будівництва та інфраструктури 
 



 
10. Про затвердження структури та штатної чисельності комунального закладу 
“Мукачівський драматичний театр” (нова редакція).  

Доповідає: Калій Ірина Ярославівна – начальник відділу 
культури 
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ: 

11. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Форнош Закарпатської області».  
12. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Барбово Закарпатської області».  
13. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Горбок Закарпатської області».  
14. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Доробратово Закарпатської області».  
15. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Залужжя Закарпатської області».  
16. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Макарьово Закарпатської області».  
17. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Негрово Закарпатської області».  
18. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Пістрялово Закарпатської області».  
19. Про надання дозволу  на  розроблення містобудівної документації  
«Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом території 
села Ромочевиця Закарпатської області».  
20. Про затвердження звітів про експертно грошові оцінки земельних ділянок 
комунальної власності, які підлягають продажу у власність.  
21. Про визначення земельних ділянок для продажу на земельних торгах та 
виготовлення документації із землеустрою. (Рекомендація постійної комісії 
зняти з розгляду) 
22. Про врегулювання майнових відносин у будинку по вул. Духновича 
Олександра, 89 у м. Мукачево. (Рекомендація постійної комісії зняти з 
розгляду) 
23. Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди, що 
належать до комунальної власності Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. (Рекомендація постійної комісії зняти з розгляду) 
24. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають 



приватизації в 2021 – 2022 роках шляхом аукціону. (Рекомендація постійної 
комісії зняти з розгляду) 
25. Про проведення повторних земельних торгів у формі аукціону. 
(Рекомендація постійної комісії зняти з розгляду) 
26. Про надання 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 затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель м. Мукачево.  
31. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с. Горбок Мукачівської міської територіальної громади. 
32. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с. Дерцен Мукачівської міської територіальної громади.  
33. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с. Завидово Мукачівської міської територіальної 
громади.  
34. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с. Негрово Мукачівської міської територіальної 
громади.  
35. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель с. Форнош Мукачівської міської територіальної 
громади. 
36. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 
договорів.  
37. Про списання комунального майна Мукачівської міської територіальної 
громади та зняття його з державної реєстрації.  
38. Про розроблення детального плану території кварталу на розі вул. Миру, 
Стуса Василя та Роглєва Миколи в місті Мукачево.  

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

39. Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках бюджетними установами Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік.  

Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна - начальник відділу 
економіки 

40. Про внесення змін до рішення 2-ї позачергової сесії  Мукачівської міської 
ради 8- го скликання від 03 грудня 2020 року №28 «Про здійснення місцевого 
запозичення до бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади у 2020 році».  



Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна — начальник фінансового 
управління 
 

41. 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 

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

Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна — начальник фінансового 
управління 

43. Про затвердження актів прийому-передачі майна закладів освіти  
територіальних громад сіл Завидова, Залужжя, Ромочевиці, Макарьова, Барбова, 
Пістрялова, Ключарок та Форноша, що перебуває в спільній власності 
територіальних громад. (Рекомендація постійної комісії уточнити назву 
проєкту) 
44. Про затвердження актів прийому-передачі майна закладів освіти  
територіальних громад сіл Доробратова, Горбка та Негрова, що перебуває в 
оперативному управлінні (оренді або в іншому праві користування) відділу 
освіти Іршавської районної державної адміністрації та зі спільної власності 
територіальних громад сіл, міста району – Іршавської районної ради. 

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

РІЗНЕ: 
45. Про заміну сторони договорів з надання послуг з управління будинком, 
спорудою, житловим комплексом, групою будинків. 

Доповідає: Блінов Андрій Юрійович – начальник  управління 
міського господарства 

46. Про затвердження актів прийому-передачі майна закладів культури 
територіальних громад сіл Завидова, Залужжя, Ромочевиці, Макарьова, 
Барбова, Пістрялова, Ключарок та Форноша, що перебуває в оперативному 
управлінні (оренді або в іншому праві користування) відділу культури, молоді 
та спорту Мукачівської районної державної адміністрації. 
47. Про затвердження актів прийому-передачі майна закладів культури 
територіальних громад сіл Доробратова, Горбка та Негрова, що перебуває в 
оперативному управлінні (оренді або в іншому праві користування) сектору 
культури, молоді та спорту Іршавської районної державної адміністрації.  

Доповідає: Калій Ірина Ярославівна – начальник відділу 
культури 

48. Про затвердження Кодексу етики депутата Мукачівської міської ради. 



49. Про Гуманітарну раду. 
Доповідає: Бортейчук Юрій Юрійович – начальник 
юридичного відділу 
 

50. Про зміну балансоутримувача комунального майна.     
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович – начальник  управління 
міського господарства 

 


