
Порядок денний  
11 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 

 
29 липня 2021 року 
 
1. Про припинення в результаті реорганізації шляхом перетворення Відділення 
соціальної допомоги вдома управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради у комунальну установу «Центр надання соціальних 
послуг Мукачівської міської ради». 

Доповідає: Бандурчак Людмила Михайлівна – заступник 
начальника управління  соціального захисту населення 

2. Про внесення змін до Програми захисту прав дітей на 2020 - 2022 роки, 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання №1654 від 05.12.2019 року “Про затвердження Програми захисту 
прав дітей на 2020 -2022 роки”. 

Доповідає: Степанова Ольга Рудольфівна - начальник служби у 
справах дітей 

3. 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 

4. Про затвердження Положення про електронні петиції. 
Доповідає: Шпеник Олеся Іванівна – начальник відділу 
інформаційно-аналітичних комплексів 

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 передачу комунального майна. 
7. Про визначення балансоутримувача майна. 
8. Про надання дозволу на розроблення Схеми санітарного очищення населених 
пунктів Мукачівської міської територіальної громади. 
9. Про передачу майна з балансу Мукачівського міського комунального 
підприємства «Мукачівводоканал» на баланс комунального підприємства 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради. 
10. Про внесення змін до видів економічної діяльності  Мукачівського міського 
комунального підприємства «Мукачівпастранс». 
11. 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. 
 



12. 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 05.12.2019р. №1671. 
13. Про надання згоди на укладення договору переведення боргу та погашення 
заборгованості за рахунок майна. 
14. Про  затвердження змін до Програми благоустрою території  Мукачівської 
міської  територіальної громади на 2020-2022 роки (в новій редакції). 
15. Про внесення змін в рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 25.06.2021 р. № 390 «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». 

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

16. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
проектів землеустрою та передачу земельних ділянок в оренду. 
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у постійне користування. 
18. Про передачу земельних ділянок у власність на яких розташовані житлові 
будинки. 
19. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
землевпорядних документацій та передачу земельних ділянок у власність (крім 
земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків 
передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, 
іншої будівлі, споруди). 
20. Про затвердження актів встановлення меж земельних ділянок на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки. 
22. Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою, 
затвердженні землевпорядних документацій та передачі земельних ділянок у 
власність. 
23. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 
підлягають передачі у власність шляхом викупу. 
24. Про затвердження звітів про експертно грошові оцінки земельних ділянок 
комунальної власності, які підлягають передачі у власність шляхом викупу. 
25. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 
договорів. 
26. Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради. 
27. Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 
 



28. Про внесення змін до рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 6 – го 
скликання "Про затвердження Положення "Про конкурентний відбір суб’єктів 
підприємницької діяльності: з оціночної діяльності та розробки цільової 
документації з відчуження майна комунальної власності та набуття майнових 
прав" від 30.06.2011р. №247. 
29. Про розроблення детального плану території за межами населеного пункту 
села Шенборн Мукачівської міської територіальної громади. 
30. Про коригування генерального плану, поєднаного з детальним плануванням 
населеного пункту села Нижній Коропець Мукачівської міської територіальної 
громади. 

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

31. 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 

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

Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна — начальник фінансового 
управління 

РІЗНЕ: 
33. Про визнання таким, що втратило чинність рішення 60 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання «Про передачу незавершеного будівництва об'єкту 
«Будівництво інженерних мереж кварталу індивідуальної забудови «Новий» 
вул.Графа Фон-Шенборна – Герцена м.Мукачево» від 25.07.2019 №1446. 

Доповідає: Блінов Андрій Юрійович – начальник  управління 
міського господарства 

34. Про внесення змін до Програми безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 
за певними категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та  
високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (нова 
редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020 р. №1869 зі змінами. 

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

 
 


