
Порядок денний  
                   8 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 

 
29 квітня 2021    

 
1. Про затвердження Програми забезпечення членства Мукачівської міської 
ради в Асоціаціях на 2021 рік. 
2. Про прийняття у комунальну власність Мукачівської міської територіальної 
громади меблів, комп'ютерного обладнання, предметів ознакування та  інших 
матеріальних цінностей в рамках реалізації проєкту «U-LEAD з Європою: 
програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку». 
3. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Мукачівська міська 
друкарня» (нова редакція). 

Доповідає: Лендєл Олександр Васильович – керуючий 
справами виконавчого комітету 

4. Про уповноваження Мукачівського міського голови А. Балога на підписання 
гарантійних листів. 

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

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

Доповідає: Лендєл Олександр Васильович – керуючий 
справами виконавчого комітету 

6. Про затвердження Програми медичного обслуговування населення 
Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних 
установах Національної академії медичних наук на 2021 рік. 

Доповідає: Гавришко Мирослав Гаврилович – голова постійної 
комісії з питань гуманітарної політики 

7. Про затвердження Програми розвитку освіти Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки (нова редакція). 
8. Про передачу в оперативне управління майна. 
9. Про затвердження акта приймання-передачі спільної комісії з безоплатної 
передачі до комунальної власності Мукачівської міської територіальної 
громади газових котлів, газового та електричного лічильників, 
газосигналізатора, що знаходяться в будівлі Мукачівської дитячої школи 
мистецтв ім. С. Ф. Мартона за адресою: с. Залужжя, вул. Духновича, 9 а.  
 
 
 
 
 
 
 



10. Про затвердження акта комісії з безоплатної передачі із комунальної 
власності Іршавської міської ради у комунальну власність Мукачівської міської 
територіальної громади основних засобів, оборотних та необоротних 
матеріальних активів та бібліотечних фондів, що перебувають на балансі 
комунального закладу «Публічна бібліотека» Іршавської міської ради 
Закарпатської області. 

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

11. Про розроблення детального плану території по пров. Штолцеля Вільгельма 
в м. Мукачево. 
12. Про розроблення детального плану території по вул. Німецька, 57 в м. 
Мукачево. 
13. Про розроблення детального плану території по вул. Толстого Льва,12 в 
місті Мукачево. 
14. Про розроблення детального плану території по вул.Ракоці,15 в с.Дерцен 
Мукачівської територіальної громади. 
15. Про розроблення детального плану території  обмеженої  вулицями Угрина 
Мойсея, Горького та річкою Потік в с.Завидово Мукачівської міської 
територіальної громади. 
16. Про укладання договорів оренди земель комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 
17. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. 
18. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
землевпорядних документацій та передачу земельних ділянок у власність. 
19. Про надання та припинення права постійного користування земельними 
ділянками на території Мукачівської міської територіальної громади. 
20. Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою, 
затвердження землевпорядних документацій та передачу земельних ділянок у 
власність. 
21. Про затвердження звітів про експертно грошові оцінки земельних ділянок 
комунальної власності, які підлягають продажу у власність. 
22. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 
підлягають передачі у власність шляхом викупу. 
23. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 
договорів. 
24. Про затвердження ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» технічних 
документацій з нормативної грошової оцінки земель за межами населеного 
пункту Мукачівської міської територіальної громади. 
25. Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 

Доповідає: Буднік Володимир Юрійович – заступник 
начальника управління міського господарства 



ІНШЕ: 
26. Про визначення Комунального підприємства «Міськводоканал» 
Мукачівської міської ради виконавцем послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення. 
27. Про передачу майна з балансу Мукачівського міського комунального 
підприємства «Мукачівводоканал» на баланс комунального підприємства 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради. 
28. Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, передбачених 
в бюджеті  Мукачівської міської територіальної громади на надання дотації 
комунальним  підприємствам. 
29. Про зміну балансоутримувача комунального майна. 
30. Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на порушення 
об’єктів благоустрою на території Мукачівської міської територіальної громади 
у новій редакції. 
31. Про затвердження Порядку участі населення в конкурсі розвитку 
територіальної громади «Своїми руками». 
32. Про звернення депутатів Мукачівської міської ради. 
33. Про звернення депутатів Мукачівської міської ради. 

Доповідає: Блінов Андрій Юрійович – начальник  управління 
міського господарства 

34. Про створення постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння 
бджіл.  
35. Про внесення змін до Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік затвердженої рішенням 3-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 року 
№ 101 «Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік». 
36. 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 

37. Про внесення змін в Положення про цільовий фонд Мукачівської міської 
територіальної громади. 
38. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 

Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна — начальник фінансового 
управління 

РІЗНЕ: 
39. Про зміну балансоутримувача майна. 



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

40. 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.  

Доповідає: Буднік Володимир Юрійович – заступник 
начальника управління міського господарства 

 


