
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  3 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020            Мукачево    №70 
   

Про внесення змін до Програми забезпечення діяльності Мукачівської 
міської  об'єднаної територіальної громади в сфері містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2020 - 
2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання №1649 від 05.12.2019 (зі змінами). 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
№521 від 22.12.2020 «Про схвалення внесення змін до Програми забезпечення 
діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в сфері 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 
2020 - 2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії 7-го скликання 
№1649 від 05.12.2019» (зі змінами),  враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань бюджету та регламенту (протокол №2 від  21.12.2020 р.; 22.12.2020 
р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності 
та земельних відносин (протокол №1 від  16.12.2020 р.; 21.12.2020 р.; 
22.12.2020 р.), керуючись  п. 22, ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в пп.7.1 Паспорту «Програми забезпечення діяльності 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади в сфері 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 
2020 - 2022 роки» (надалі – Програма), затвердженої рішенням 69 позачергової 
сесії 7-го скликання №1649 від 05.12.2019 (із змінами) та викласти в наступній 
редакції: «І етап  (2020 р.) - 1895 тис.грн. II етап (2021 р.) - 2350 тис.грн. IIІ 
етап (2022 р.) – 7150 тис.грн.». 

2. Внести зміни до Додатку 1 «Програми забезпечення діяльності 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади в сфері 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 



2020 - 2022 роки», затвердженої рішенням 69 позачергової сесії 7-го скликання 
№1649 від 05.12.2019 (із змінами) згідно додатку 1 до цього рішення. 

3. Внести зміни до Додатку 2 «Програми забезпечення діяльності 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в сфері 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 
2020 - 2022 роки», затвердженої рішенням 69 позачергової сесії 7-го скликання 
№1649 від 05.12.2019 (зі змінами) згідно додатку 2 до цього рішення. 

4. У назві та тексті цієї Програми словосполучення «Мукачівська 
міська об'єднана територіальна громада» замінити на словосполучення 
«Мукачівська міська територіальна громада». 

5. У тексті цієї Програми словосполучення «Управління комунальної 
власності та архітектури Мукачівської міської ради» замінити на 
словосполучення «Управління міського господарства Мукачівської міської 
ради». 

6. В іншій частині «Програму забезпечення діяльності Мукачівської 
міської  об'єднаної територіальної громади в сфері містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2020 - 2022 роки 
(зі змінами), затвердженої рішенням 69 позачергової сесії 7-го скликання 
№1649 від 05.12.2019 залишити без змін. 

7. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2021 року. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
В.Будніка та постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку. 

 

Міський голова                     А.БАЛОГА 

 

 

 

 

 



 



 



Додаток  2 до рішення 3 позачергової сесії 8-го 
скликання Мукачівської міської ради  від     22.12.2020 

№70                                             
Додаток 2  до Програми забезпечення діяльності  

 Мукачівської міської  територіальної громади  
 в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин  
 та комунальної власності на 2020 – 2022 року  

 
Перелік заходів і завдань  

до Програми забезпечення діяльності 
Мукачівської міської  територіальної громади 

в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності на 2020 - 2022 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансуван-
ня 

Обсяги 
фінансування 

у 2020р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 
фінансування 

у 2021р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 
фінансуван
ня у 2022р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. 
1. Проведення 

землеустрою на 
місцевому рівні  

1.1Виготовлення 
технічної документації з 
нормативної грошової 
оцінки населених пунктів 2020-2022 

рік 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 700 400 500 

Дасть можливість здійснити оцінку 
земель населених пунктів з метою 
визначення їх нормативну вартість, 

що сприятиме більшому 
надходженню коштів до міського 

бюджету із сплати податків на 
землю, орендної плати 

  

1.2Виготовлення 
документації із 
землеустрою (проектів 
землеустрою та технічної 
документації).  

2020-2022 
рік 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 345      500 400 

Розроблення документації із 
землеустрою дасть можливість 

оформити документи на земельні 
ділянки комунальної власності  



№ 

з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансуван-
ня 

Обсяги 
фінансування 

у 2020р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 
фінансування 

у 2021р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 
фінансуван
ня у 2022р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

2. 

2. Розроблення 
містобудівної 
документації 

місцевого рівня  

2.1. Виготовлення 
проєктно – 
планувальних робіт 
територій населених 
пунктів Мукачівської 
міської територіальної 
громади 

2020 -2022 
роки 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 550 450 650 

Сприятиме уточненню 
містобудівної документації 

населених пунктів Мукачівської 
міської територіальної громади 

  

2.2. Комплексні 
інженерні послуги 
(послуги з топографо-
геодезичної зйомки 
території Мукачівської 
міської територіальної 
громади  

2020-2022 
роки 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет  550  

Оновлення картографічною 
основою як набори профільних 

геопросторових даних у державній 
геодезичній системі координат 

УСК-2000 

  

2.3 Розроблення 
комплексного плану 
просторового розвитку 
територій Мукачівської 
міської територіальної 
громади 

2020-2022 
роки 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет   5250 

Розроблення земельної та 
містобудівної документації, яка 

дасть новий інтегрований 
інструмент управління територією 
та ресурсами Мукачівської міської 

територіальної громади 

3. 

3. Інвентаризація 
об’єктів 

комунальної 
власності 

Виготовлення технічних 
паспортів на об’єкти 
комунальної власності 
Мукачівської міської 
ради 

2020 -2022 
роки 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 55 100 100 

Виготовлення технічних  паспортів 
дасть можливість здійснити 

державну реєстрацію об’єктів 
комунальної власності в 

державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно 

4. 

Визначення 
вартості земельних 

ділянок, які 
заплановано для 

продажу 

Виготовлення звітів про 
експертно грошові 
оцінки земельних 
ділянок 

2020-2022 
року 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 200 300 250 

Дасть можливість визначити 
ринкову вартість земельної ділянки 

для її продажу 



№ 

з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансуван-
ня 

Обсяги 
фінансування 

у 2020р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 
фінансування 

у 2021р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Обсяги 
фінансуван
ня у 2022р. 
(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

5 
Паспортизація 

фасадів 

Розроблення 
паспортизації фасадів  

2020-2022 
роки 

Управління 
міського 

господарства 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 45 50  

Проведення паспортизації фасадів 
центральної частини міста дасть 

можливість збереження 
автентичності забудови центральної 

частини міста та естетичного 
середовища. 

 Усього за програмою Міський 
бюджет 1 895 2350 7150  

 

Секретар Мукачівської міської ради            Я.ЧУБИРКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 до рішення 3 позачергової сесії 8-го скликання 
                                                                                                                                      Мукачівської міської ради  від 22.12.2020 №70 

Додаток 1 до Програми забезпечення діяльності  
Мукачівської міської  територіальної громади  

в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин  
та комунальної власності на 2020 – 2022 роки 

 
 

• Ресурсне забезпечення 
 
до  Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської  територіальної громади в сфері містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2020 – 2022 роки 
тис. грн. 

Обсяг коштів,  
які пропонується залучити  

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 
витрат на 
виконання 
програми 

2020 
рік  

2021 
рік 

2022 
рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
 у тому числі: 1895 2350 7150 11395 

міський бюджет 1895 2350 7150 11395 
кошти не бюджетних джерел - - - - 

інші - - - - 
 
 

Секретар Мукачівської міської ради            Я.ЧУБИРКО 
 

 


	Додаток  2 до рішення 3 позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради  від     22.12.2020 №70                                             Додаток 2  до Програми забезпечення діяльності
	 Ресурсне забезпечення

