
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 58 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.06.2019               Мукачево    №1426 
   

Про внесення змін до рішення 51-ї позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 р. №1251 «Про затвердження  
міської Програми створення (оновлення) містобудівної документації на 
території  м. Мукачево на 2018-2020 роки (нова редакція).» 

 

З метою забезпечення містобудівною документацією міста Мукачева 
для оптимального і раціонального використання земельних ресурсів, 
відповідно до ст.ст. 17, 18, 19 Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності",  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №66 від 26.06.2019 
р.), постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та 
земельних відносин (протокол №52 від 24.06.2019 р.; 25.06.2019 р.; 26.06.2019 
р.), постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол №57  від  
25.06.2019 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 до Програми створення (оновлення) містобудівної 
документації на території  м. Мукачево на 2018-2020 роки (нова редакція), 
затвердженої рішенням 51-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 11.12.2018 р. №1251, а саме: Додатки 1 та 2 Програми створення 
(оновлення) містобудівної документації на території  м. Мукачево на 2018-
2020 роки (нова редакція), затвердженої рішенням 51-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 р. №1251, викласти у 
новій редакції (додається) 

2. В іншій частині рішення 51-ї позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 11.12.2018 року №1251 «Про затвердження  міської 
Програми створення (оновлення) містобудівної документації на території  м. 
Мукачево на 2018-2020 роки (нова редакція)» залишити без змін. 



3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах 
затверджених асигнувань в місцевому бюджеті м. Мукачева на відповідні роки. 

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

 

Міський голова                  А.Балога 

         
        

 



 

Додаток 1 до рішення  
58 сесії Мукачівської міської ради  

7-го скликання від 27.06.2019 р. №1426 
 

«Додаток 1  
до Програми створення (оновлення) містобудівної  

документації на території  м. Мукачево  
на 2018-2020 роки (нова редакція)» 

 
Ресурсне забезпечення  Програми створення (оновлення) містобудівної документації на території міста Мукачева на 

2018-2020 роки(нова редакція). 
Тип витрат Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми  
(грн.) 

Етапи виконання 
І ІІ ІІІ 

2018 рік 

 
2019 рік 

 
2020 рік 

Експертиза генерального плану (коригування) 
м.Мукачева 90 600   90 600 

Коригування планово-картографічних матеріалів 
території м.Мукачева 124 000  73 000 51 000 

Розробка детальних планів території м.Мукачева 942 000 250 000 617 000 75 000 
Розробка плану червоних ліній м.Мукачева 300 000 200 000  100 000 
Внесення змін до плану зонування території 
м.Мукачева 200 000 100 000 100 000  

Проведення архітектурних та містобудівних 
конкурсів 70 000 50 000 10 000 10 000 

Створення містобудівного кадастру 100 000   100 000 
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: місцевий 
бюджет 

1 826 600 600 000 800 000  426 600 

Секретар міської ради                                                                                                                                                       І. Маняк 
 



 

Додаток 2 до рішення  
58 сесії Мукачівської міської ради  

7-го скликання від 27.06.2019 р. №1426 
 

«Додаток 2  
до Програми створення (оновлення) містобудівної  

документації на території  м. Мукачево  
на 2018-2020 роки (нова редакція)»»  

 
Перелік заходів і завдань Програми створення (оновлення) містобудівної документації на території  

міста Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція). 
 

№ 
 з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансуван
ня 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), грн. Очікуваний результат 

1.Експертиза Генерального плану(коригування)  міста 

1.1 

Проведення 
експертизи 
Генерального плану 
(коригування) міста 
Мукачева 

Укласти  договір  на 
проведення експертизи 
містобудівної 
документації; 

2020 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

- - 

Затверджений у чинному порядку 
генеральний план стане обов'язковим 
документом для всіх організацій які 
здійснюють будівництво на території 
міста, а також використання землі в 
планувальних межах міста. 



 

Проведення експертизи 2020 експертна 
організація 

місцевий 
бюджет 90 600 

2. Коригування планово-картографічних матеріалів 

2.1. 

Забезпечення умов для 
виконання робіт по 
створенню 
картографічної основи 
М 1:2000; М1:500 

Спільно з розробником 
складання та затвердження 
проекту завдання на 
виконання проектно-
вишукувальних робіт з 
геодезії, топографії, 
картографії, землеустрою, 
шифруванню. 

2019 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

  

Забезпечення доступної та повної 
інформації про наявність на 
території міста земель державної 
та комунальної власності, які не 
надані у користування та  можуть 
бути використані під забудову  



 

2.2. 

 Виконання проектно-
вишукувальних робіт 
з геодезії, топографії, 
картографії, 
землеустрою, 
шифруванню. 
 

створення цифрових карт 
місцевості за 
картографічними 
матеріалами 
 

2019 
 

2020 

Проектна 
організація 

місцевий 
бюджет 

73 000   
 

51 000 

3. Розроблення детальних планів території міста Мукачева  



 

3.1. 

Розробка детальних 
планів території 
міста Мукачева, 
підготовка вихідних 
даних (картографічні 
матеріали, проектно 
- вишукувальні 
роботи, геодезія, 
геологія) 

Визначитись з виконавцем 
(проектним інститутом) по 
розробці проектів 
наміченої Програми. 
Укласти договори на 
розробку містобудівної 
документації; 
спільно з розробником 

складання та затвердження 
проекту завдання на 
виконання містобудівної 
документації  перед 
проектних робіт та 
наукових досліджень 
розгляд проектних 
матеріалів у порядку, 
визначеному чинним 
законодавством 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

 
Виконавчий 

комітет 
Мукачівської 
міської ради,  

 
 
 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради, 

проектна 
організація 

місцевий 
бюджет 

 250 000 
 

617 000 
 

75 000 

Визначення  функціонального 
призначення режими і параметрам 
забудови однієї чи декількох 
земельних ділянок, червоних ліній 
та ліній забудови; черговість та 
обсяги інженерної підготовки 
території, систему інженерних 
мереж, порядок організації 
транспортного і пішохідного руху, 
порядок комплексного 
благоустрою та озеленення. 

 

4.Розроблення плану червоних ліній 
 



 

4.1 

Забезпечення 
умов для Розробки 
плану червоних 
ліній вулиць міста 
Мукачева 

Спільно з розробником 
складання та затвердження 
проекту завдання на 
виконання містобудівної 
документації  перед 
проектних робіт та 
наукових досліджень 
розгляд проектних 
матеріалів у порядку, 
визначеному чинним 
законодавством 

2018 

Виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради, 
Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

 - 

Налагодження дієвого контролю за 
дотриманням чинних законодавчих і 
нормативних актів у сфері 
містобудування, за регулюванням 
забудови та використанням територій 
міста  Мукачева за врахуванням 
державних, громадських та приватних 
інтересів під час забудови територій 
на місцевому рівні 

 

4.2 

 
Розробка плану 
червоних ліній 
магістральних 
вулиць міста 
Мукачева 
 

Виконання графічних та 
текстових матеріалів 

 
 
 

2018 
 
 
 

Проектна 
організація 

місцевий 
бюджет 

200 000 

 

4.3 

 
Розробка плану 
червоних ліній 
житлових вулиць 
міста Мукачева 
 

2020 100 000 

 

5. Внесення змін до плану зонування території міста Мукачева  



 

5.1 

Забезпечення 
умов для внесення 
змін до плану 
зонування 
території 

Спільно з розробником 
складання та затвердження 
проекту завдання на 
виконання містобудівної 
документації  перед 
проектних робіт та 
наукових досліджень 
розгляд проектних 
матеріалів у порядку, 
визначеному чинним 
законодавством 

 

Виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради, 
Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

 - Виконання містобудівної 
документації для визначення 
умов та обмежень 
використання території для 
містобудівних потреб у межах 
визначених зон міста 
Мукачева. 

 

5.2 

Внесення змін до 
плану зонування 
території міста 
Мукачева 

Виконання графічних та 
текстових матеріалів 

2018 
 

2019 

Проектна 
організація 

місцевий 
бюджет 

100 000 
 

100 000 

 

6.Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів  

6 

Проведення 
архітектурних та 
містобудівних 
конкурсів 

Організація та проведення 
архітектурних та 
містобудівних конкурсів 

2018 
 

2019 
 

2020 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

місцевий 
бюджет 

50 000 
 

10 000 
 

10 000 

Створення належного 
естетичного середовища, 
пошуку кращих проектних 
пропозицій щодо 
архітектурних ансамблів 
площ, вулиць, об'єктів 
благоустрою на території 
м.Мукачева. 
 
 

 

7. Створення містобудівного кадастру.  



 

7.1 

Організація робіт 
з інформаційного 
наповнення баз 
даних 

Формування інформацій-
них ресурсів містобудів-
ного кадастру та введення 
в експлуатацію геоінфор-
маційної системи і 
геопорталу містобудівного 
кадастру 

2019 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

місцевий 
бюджет - 

Організація первинного отримання 
та введення даних. Створення бази 
даних та шарів щодо затверджених 
містобудівних програм, схем, 
проектів розвитку інфраструктури, 
охорони памʼяток архітектури, 
історії, культури та природи, 
планувальні обмеження на підставі 
містобудівної документації тощо 

 

7.2 

Формування 
інформаційно-
комунікаційної 
системи обміну 
інформацією 

Встановлення комуніка-
ційних каналів обміну 
інформацією та 
санкціонованого доступу 
до інформаційних ресурсів 
містобудівного кадастру 

2019 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

- - 

Обмін документованими 
відомостями з іншими 
кадастровими та інформаційними 
системами з використанням 
уніфікованої системи 
електронного документообігу та 
обміну кадастровими даними; 
забезпечення практично миттєвого 
доступу до потрібної інформації 

 

7.3 

Організація та 
забезпечення 
надання 
кадастрової 
інформації 

Експлуатація геоінформа-
ційної системи містобудів-
ного кадастру і геопорталу 
містобудівного кадастру, 
введення інформаційних 
ресурсів містобудівного 
кадастру 

2020 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

- 100 000 

Налагодження системи 
наповнення та обслуговування 
містобудівного кадастру 
м.Мукачева. Супровід системи в 
процесі експлуатації. Постійне 
забезпечення органів місцевого 
самоврядування заінтересованих 
підприємств, установ, організацій і 
громадян містобудівною 
інформацією  
 
 

 



 

8. 

Інформування 
мешканців міста 
щодо фактичного 
виконання робіт з 
реалізації 
Програми 

Оголошення у ЗМІ 2018-2020 

Управління 
комунальної 
власності та 
архітектури 
виконавчого 

комітету 
Мукачівської 
міської ради 

- - 
Передбачаються  публікації на 
офіційному сайті Мукачівської 
міської ради  

 

 Усього:     1 826 600   
 

Секретар міської ради                                                                                                                                         І.Маняк 
 

 

 


