
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 3 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
          22 грудня  2020        Мукачево                 № 97 
 
          Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради 
 
 Враховуючи Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 
№572-р “Про затвердження перспективного плану формування територій громад 
Закарпатської області”, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
12.06.2020 року № 712-р “Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад Закарпатської області”,  
Постанову Верховної Ради України від 15.07.2020 року № 795-ІХ “Про 
призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”, Постанову Верховної Ради 
України від 17.07.2020 року № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, 
додаток 6 до Постанови Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 року №160 
“Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних міських голів 25 жовтня 2020 року”, 
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 
територій та адміністративних центрів територіальних громад” від 23.07.2020 
року № 562-ІХ, рекомендації постійної  комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №2 від 21.12.2020р., 22.12.2020р.), керуючись ч.1 ст.59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до деяких рішень Мукачівської міської ради (перелік яких 

зазначено у додатку до цього рішення), а саме: словосполучення “Мукачівська 
міська об'єднана територіальна громада” замінити на словосполучення 
наступного змісту “Мукачівська міська територіальна громада ”. 

2. В іншій частині рішення Мукачівської міської ради (перелік яких 
зазначено у додатку до цього рішення) — залишити без змін. 

3. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2021 року.  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 



 ДОДАТОК   
 до рішення  3 позачергової сесії    
 Мукачівської міської ради 8   
 скликання 
 22.12.2020 № 97          

 
1. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 

скликання від 05.12.2019 р. № 1651 «Про затвердження Програми додаткового 
соціально-медичного захисту жителів Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки»;  

2. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1652 «Про затвердження Програми зайнятості 
населення Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки»; 

3. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1659 «Про затвердження Програми розвитку 
архівної справи в Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді на 
2020-2022 роки»; 

4. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1654 «Про затвердження Програми захисту прав 
дітей на 2020-2022 роки»; 

5. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1675 «Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки»; 

6. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1674 «Про затвердження Програми подарунки для 
дітей закладів освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки»; 

7. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1676 «Про затвердження Програми впровадження 
молодіжної політики Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки»; 

8. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1677 «Про затвердження Програми оздоровлення 
та відпочинку дітей Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки»; 

9. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1673 «Про затвердження Програми організації 



безкоштовного харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»;  

10. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1667 «Про затвердження Програми реформування 
та підтримки водопровідного господарства на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»; 

11. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1671 «Про затвердження Програми реформування 
та підтримки каналізаційного господарства на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»; 

12. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1666 «Про затвердження Програми благоустрою 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки»; 

13. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1665 «Про затвердження Програми захисту тварин 
від жорстокого поводження, створення комфортних умов співіснування людей і 
тварин на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки»; 

14. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1664 «Про затвердження Програми підтримки 
ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки»; 

15. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1670 «Про затвердження Програми покращення 
екологічного стану на території Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки»; 

16. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1669 «Про затвердження Програми відшкодування 
різниці між затвердженим тарифом та розміром економічно обґрунтованих 
витрат на утримання ліфтового господарства житлового фонду Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»; 

17. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1663 «Про затвердження Програми організації та 
проведення суспільно корисних робіт  для порушників, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 
2020-2022 роки»; 

18. Рішення 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.04.2020 р. № 1869 «Про затвердження 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 об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (нова 
редакція)»;    

19. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1678 «Про затвердження Програми організації 
громадських оплачуваних робіт для молоді у вільний від навчання час на 2020-
2022 роки»; 

20. Рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1655 «Про затвердження Програми висвітлення 
діяльності та розробки програмного забезпечення Мукачівської міської ради на 
2020-2022 роки»; 

21. Рішення 68-ї сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради від 
28.11.2019 р. № 1636 "Про затвердження Положення про цільовий фонд 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади»; 

22. Рішення 2 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання від 03.12.2020 р. № 29 «Про затвердження Програми управління 
місцевим боргом на 2020-2022 роки»; 

23. Рішення 78 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
21.05.2020 р. № 1904 «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади»; 

24. Рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
20.02.2020 р. № 1790 «Про затвердження Положення «Про бюджет громадських 
ініціатив Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади»; 

25. Рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
20.02.2020 р. № 1789 «Про затвердження Стратегії розвитку Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2027 року»; 

26. Рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
20.02.2020 р. № 1795 «Про затвердження Положення про Мукачівську міську 
премію імені Олександра Духновича та Персонального складу комісії по 
присудженню Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича (нова 
редакція)»; 

27. Рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 
20.02.2020 р.  № 1796 «Про затвердження Положення про щорічну міську 
літературну премію імені Юрія Мейгеша - українського письменника, почесного 
громадянина міста Мукачева та Персонального складу комісії по присудженню 
щорічної міської літературної премії імені Юрія Мейгеша - українського 
письменника, почесного громадянина міста Мукачева (нова редакція)». 



28. Рішення 72 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 23.01.2020 
р. № 1759  «Про здійснення державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності». 

29. Рішення 66 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 31.10.2019 
р. № 1574 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання»; 

30. Рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання  від 
20.02.2020 р. № 1801 «Про затвердження Порядку списання з балансу 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради багатоквартирних 
будинків»; 
 31. Рішення 72 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.01.2020 р. № 1781 «Про затвердження Порядку використання бюджетних 
коштів, передбачених у міському бюджеті на надання дотації житлово-
комунальному господарству ММКП «Мукачівводоканал»; 
 32. Рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
20.02.2020 р. № 1800 «Про затвердження Положення про порядок списання 
майна комунальної власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади»; 
 33. Рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
20.02.2020 р. № 1799 «Про Порядок відрахування до бюджету Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами»; 
 34. Рішення 72 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.01.2020 р. № 1757 «Про затвердження Положення про  фонд охорони 
навколишнього природного середовища Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади»; 
 35. Рішення 62 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
26.09.2019 р. № 1506 «Про затвердження Положення про нагородження 
Почесною Грамотою, Грамотою, Подякою виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради (нова редакція)». 
  
 
Секретар міської ради                                                                          Я.ЧУБИРКО 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 


