
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 83 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
24.09.2020     Мукачево     №2036 
 

Про надання дозволу на виготовлення  
проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж населеного пункту села Дерцен  
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади 
 

З метою зміни меж населеного пункту село Дерцен Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, відповідно до ст. ст. 12,  174, 175, 185, 186 
Земельного кодексу України, ст. ст. 19, 25, 26, 46 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про основи 
містобудування», Закону України «Про Генеральну схему планування території 
України», ст.16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності, 
беручи до уваги Генеральний план села Дерцен, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол 
№74 від 21.09.2020 р., 22.09.2020 р., 23.09.2020 р.), керуючись ч.1 ст.59, п. 34 ч. 1 ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
вирішила: 

 
1. Надати Мукачівській міській раді дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж  населеного пункту села  Дерцен 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до затвердженого 
Генерального плану села Дерцен. 

2. Управлінню комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
замовити та укласти відповідні договори на виконання робіт з суб'єктом 
господарської діяльності, який має право здійснювати роботи по виготовленню 
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі  населеного пункту села  
Дерцен Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в порядку 
передбаченому законодавством України. 

3. Фінансування робіт з розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж  населеного пункту села Дерцен Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади провести за рахунок коштів, які надходять у порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 

4. Розроблений та погоджений у встановленому законодавством порядку 
проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села Дерцен 
після проведення державної експертизи подати на затвердження згідно вимог чинного 
законодавства України.  



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника управління 
комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради В. Будніка та 
постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 
 

Міський голова                                                  А. БАЛОГА 
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