
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ___ сесія  8-го скликання 

                                                  ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 
 

___________                     Мукачево              №______ 
 
 Про утворення старостинських округів Мукачівської міської 
територіальної громади  
 
 З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів 
сформованої Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до   
розпорядження Кабінету Міністрів України  №572-р від 13.05.2020 року “Про 
затвердження перспективного плану формування територій громад Закарпатської 
області”, враховуючи Постанову Верховної Ради України «Про утворення та 
ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807, керуючись пунктом 1 частини 3 статті 
26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада вирішила:  
 
 1. Утворити на території Мукачівської міської територіальної громади 8 
(вісім) старостинських округів, а саме: 
 1.1. Дерценський старостинський округ з центром в селі Дерцен,  до складу  
якого входять території сіл Дерцен, Форнош; 
          1.2. Доробратівський старостинський округ з центром в селі Доробратово,  
до складу якого входять території сіл Горбок,  Доробратово, Негрово; 
 1.3. Завидівський старостинський округ до складу  якого входить територія 
села Завидово; 
 1.4. Залужанський старостинський округ з центром в селі Залужжя, до 
складу якого входять території сіл Барбово, Залужжя, Макарьово, Пістрялово 
Ромочевиця; 
 1.5. Ключарківський старостинський округ, до складу якого входить 
територія села Ключарки; 

1.6. Лавківський старостинський округ, до складу  якого входить територія 
села Лавки; 

1.7. Новодавидківський старостинський округ до складу якого входить 
територія села Нове Давидково; 
 1.8. Павшинський старостинський округ з центром в с.Павшино, до складу  
якого входять території сіл Нижній Коропець, Павшино, Шенборн; 
  
 2. Визначити, що: 
 



 2.1. За адресою: село Дерцен, вул. Ракоці, 70 Мукачівського району 
Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче місце 
старости Дерценського старостинського округу; 
 2.2. За адресою: село Доробратово, вул. Миру,12, Мукачівського району, 
Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче місце 
старости Доробратівського старостинського округу; 
 2.3. За адресою: село Завидово,  вул. Миру, 101, Мукачівського району 
Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче місце 
старости Завидівського старостинського округу; 
 2.4. За адресою: село Залужжя,  вул. Духновича, 48 а, Мукачівського 
району Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче 
місце старости Залужанського старостинського округу; 
 2.5. За адресою: село Ключарки, вул. 40-річчя Перемоги,  3 , Мукачівського 
району Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче 
місце старости Ключарківського старостинського округу; 
 2.6. За адресою: село Лавки, вул. Миру, 31, Мукачівського району 
Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче місце 
старости Лавківського старостинського округу; 
 2.7. За адресою: село Нове Давидково, вул.Миру,4-А Мукачівського 
району Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче 
місце старости Новодавидківського старостинського округу; 
 2.8. За адресою: село Павшино, вул. Лесі Українки, 89, Мукачівського 
району Закарпатської області, знаходиться адміністративна будівля - робоче 
місце  старости Павшинського старостинського округу; 
 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення 61 сесії  Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 22.08.2019 року №1464 «Про утворення 
старостинських округів Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади» та рішення 65 сесії  Мукачівської міської ради 7-го скликання від  
24.10.2019 року №1540 «Про утворення старостинського округу Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади»  

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 

міського голову. 
 
 
Міський  голова                                         

 
 


