
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
70 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

       17.12.2019               Мукачево    №1710 
 
 
Про звернення депутатів Мукачівської міської ради  
 
 Відповідно до ст.25, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Прийняти звернення депутатів Мукачівської міської ради до Закарпатської 
обласної ради (додається). 
 
2. Скерувати звернення депутатів Мукачівської міської ради до Закарпатської 
обласної ради. 
 
3. Дане звернення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації. 
 
 
 

Міський голова                                                                               А. Балога 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Закарпатській обласній раді 
 

Місто Мукачево є містом обласного підпорядкування, яке стрімко 
розвивається та потребує більшої кількості закладів освіти та спорту.  

За останні декілька років за рахунок міського бюджету виділено десятки 
мільйонів гривень на реконструкцію об’єктів освіти та здійснюється  
будівництво спортивних майданчиків. 

По вул. Коменського Яна Амоса, 66 в м. Мукачево розташований об’єкт 
незавершеного будівництва, який є власністю Закарпатської обласної ради та 
перебуває на балансі Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської 
обласної ради, як правонаступника Мукачівського ліцею із посиленою 
військовою-фізичною підготовкою.  

Рішенням Закарпатської обласної ради від 24.04.2009 № 860 «Про 
передачу нерухомого майна» передбачено передачу вищезгаданого об’єкта 
незавершеного будівництва із спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області у власність територіальної громади м. Мукачево за умови 
збереження профілю об’єкта.  

Однак, за 10 років Закарпатська обласна рада не здійснила заходів щодо 
його передачі, не виділяла кошти на завершення цього будівництва у зв’язку із 
складною ситуацією в державі та браком коштів в обласному бюджеті.  

На засіданні сесії Закарпатської обласної ради прийнято рішення                          
№ 1367 від 13.12.2018 року про скасування рішення № 860 від 24.04.2009 року 
про передачу цього об’єкта м. Мукачево. Тобто, об’єкт незавершеного 
будівництва по вул. Коменського Яна Амоса, 66 і далі залишається в 
занедбаному стані.  

Навколо недобудованого об’єкта розташована багатоповерхова житлова 
забудова, з якої діти та підлітки мають безперешкодний доступ до цього об’єкту. 
Він знаходиться в аварійному стані та є загрозою для життя та здоров’я людей.   

Наявність спортивного комплексу на цьому місці сприятиме розвитку 
спорту та реабілітації учасників бойових дій. Розуміючи, що в обласному 
бюджеті на 2020 рік коштів на добудову цього об’єкту не передбачено, просимо 
Вас передати його в комунальну власність Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади в особі Мукачівської міської ради.  

Мукачівська міська рада зобов’язується у найкоротший термін здійснити 
заходи щодо проектування та завершення будівництва цього спортивного 
комплексу. 
 
 

 Звернення прийнято на  70 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання 

 від 17.12.2019 року 
 
Міський голова                          А.Балога 


