
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 64 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22.10.2019               Мукачево    №1534 

 

Про добровільне приєднання Дерценської сільської територіальної 
громади села Дерцен Дерценської сільської ради Мукачівського району 
Закарпатської області до Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади  
 
 Враховуючи висновок Закарпатської обласної державної адміністрації, 
затверджений розпорядженням голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 10.10.2019 року №550, керуючись ч. 6 ст. 82,, пунктом 31 

розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №73 від 22.10.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №59 від 22.10.2019 р.), 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №62  від  22.10.2019 р.), 
постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №66  від 
22.10.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення та екології (протокол №51 від 22.10.2019 р.), 
постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та 
духовного розвитку (протокол №51 від  22.10.2019 р.), Мукачівська міська 
рада вирішила: 
 
 1. Добровільно приєднати Дерценську сільську територіальну громаду 
села Дерцен Дерценської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 
області до Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
 2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного 
приєднання територіальної громади, що додається. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського 
міського голову А.Балога. 
 
Міський голова                                                      А.Балога  
      
          



 
 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                  рішенням 64 позачергової  

сесії Мукачівської  
         міської ради 7 скликання 

         від 22.10.2019 р. №1534 
 
 

ПЛАН  
організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальної громади  
 

1. Провести розрахунки обсягу доходів та видатків Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади після приєднання. 

2.  Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок 
бюджету органу місцевого самоврядування, що приєднується. 

3.  Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної 
громади, що приєднується.  

4.  Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо 
розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на 
території громади, що приєднується. 

5.  Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на 
території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для 
надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 
соціального захисту, житлово-комунального господарства. 

6. Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого 
самоврядування Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади після 
приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні.  

7.  Визначити межі потенційного старостинського округу на території 
громади, що приєднується, для проведення виборів старости. 
 
 
Секретар ради           І.Маняк 
 


