
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019         Мукачево    №1575 
 

Про затвердження Програми 
розробки «Стратегії розвитку 
Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 
року» на 2019-2020 роки 
 
 

З метою забезпечення стабільного росту економічного потенціалу, 
розвитку транскордонного співробітництва, інвестиційної привабливості та 
конкурентоспроможності Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, для визначення стратегічних напрямків її розвитку у всіх сферах 
діяльності, для забезпечення високих стандартів та якісних комфортних умов 
проживання мешканців Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, визначення економіко-просторового планування розвитку громади 
відповідно до чинного законодавства України, враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол №75 від 30.10.2019 р.), керуючись п.22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська 
рада вирішила: 

 
1. Затвердити Програму розробки «Стратегії розвитку Мукачівської 

міської об’єднаної територіальної громади до 2027 року» на 2019-2020 роки 
(додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради проводити фінансування в межах затверджених асигнувань в 
бюджеті на відповідний бюджетний рік. 

3. Координацію за ходом виконання Програми покласти на відділ 
економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  

4. Рішення 51-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання №1263 від 11.12.2018 року «Про затвердження Програми розробки 
Стратегії розвитку міста Мукачева до 2027 року» вважати таким, що втратило 
чинність. 

5. Дане рішення набирає чинності з 15 листопада 2019 року. 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                        А.Балога 



Додаток 
до рішення 66 сесії Мукачівської 

міської ради  7-го скликання 
31.10.2019 року №1575 

 
Програма розробки  

«Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади до 2027 року» на 2019-2020 роки 

 
 

І. ПАСПОРТ  
(Загальна характеристика програми) 

 
1. Ініціатор – головний 
замовник: 

Відділ економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради, 
Мукачівська міська рада 

2. Підстава для 
розроблення програми 

п.22 ч. 1 ст. 26,  ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

3. Розробник: Відділ економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
4. Спів-розробники 
програми: 

- 

5. Головний 
розпорядник коштів: 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

5.1. Відповідальний 
виконавець: 

Відділ економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради, 
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми: Відділ економіки, інші виконавчі органи Мукачівської міської ради, 
підприємства, установи, організації, що належать до комунальної 
власності Мукачівської міської ради, суб’єкти 
господарювання,фізичні особи-підприємці, громадські організації 

7. Термін реалізації: Початок: 15 листопада 2019 року, закінчення: 31 грудня 2020 
року 

7.1. Етапи виконання 
програми: 

I етап – 2019 рік 
ІІ етап – 2020 рік 

8. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми: 

Кошти місцевого бюджету 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми: 

200,00 тис.грн. 

9.1. в тому числі за 
рахунок коштів  

міського бюджету: 

I етап  (2019 р.) - 0,00 грн.  
II етап  (2020 р.) - 200,00 тис.грн.  

9.2. за рахунок інших 
джерел: 

- 

 



ІІ.   Визначення проблеми  
 

У зв’язку з надзвичайно вигідним географічним та геополітичним 
розташуванням Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, 
поблизу кордонів чотирьох країн-членів ЄС, одним з пріоритетних завдань 
органу місцевого самоврядування є економіко-просторове планування розвитку 
громади, залучення додаткових іноземних інвестицій в реальний сектор 
економіки та забезпечення високих стандартів та якісних комфортних умов 
проживання мешканців всієї Мукачівської об’єднаної територіальної громади. 

Комплексне поліпшення соціально-економічної ситуації Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади можливе тільки у випадку підтримки 
важливих для всієї громади стратегічних ініціатив та підготовки проектів для 
залучення інвестицій. У той же час, реалізація довготермінових стратегічних 
ініціатив передбачає розробку та затвердження системного документа – 
Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади до 
2027 року, який дозволить систематизувати та узгодити стратегічні ініціативи. 
Стратегія розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади до 
2027 року, також необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень на 
рівні Мукачівської міської ради у різних сферах – сфері освіти, культури, 
медицини, соціального захисту та житлово-комунальній. 

Наявність стратегічних ініціатив надає можливість ефективно розробляти 
інвестиційні та неінвестиційні проекти, спрямовані на системний розвиток 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади до 2027 року. 
Актуальність підготовки та реалізації стратегічних ініціатив на проектній 
основі підтверджується тим, що інвестиційні фонди, фонди регіонального 
розвитку, міжнародні фінансові установи та інші донорські організації надають 
фінансування виключно на проектній основі. Залучення коштів міжнародної 
технічної допомоги, Державного фонду регіонального розвитку або інших 
програм співробітництва також передбачає наявність відповідним чином 
розробленого проекту. Тому розробка Стратегії розвитку Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2027 року, на реалізацію якої будуть 
розроблені і реалізовані інвестиційні та неінвестиційні проекти, необхідне для 
ефективного залучення інвестицій, грантів, коштів міжнародної технічної 
допомоги та здійснення контролю за їх використанням. 

Таким чином, вирішення проблеми полягає у підтримці та сприянні 
стратегічним ініціативам, підготовці і забезпеченні здійснення заходів, 
спрямованих на створення «Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року», що в свою чергу дозволить в 
майбутньому підготувати проекти розвитку Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади в різних сферах. 

Дана програма розроблена відповідно чинного законодавства України. 
 

ІІІ.   Визначення мети та завдань програми 
 

Метою Програми розробки «Стратегії розвитку Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2027 року» на 2019-2020 роки (далі – 
Програма) є сприяння розробці та реалізації стратегії Мукачівської об’єднаної 



територіальної громади та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів 
розвитку Мукачівської об’єднаної територіальної громади у всіх сферах 
діяльності. 

Розроблена Стратегія розвитку Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади  передбачатиме забезпечення якості життя нинішнього і 
майбутнього поколінь мешканців громади на основі економічного зростання, 
формування соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення 
можливостей, мотивів та гарантій праці громадян, раціонального споживання 
матеріальних ресурсів, а також добробуту, охорони довкілля, ефективного 
використання природних ресурсів, стабілізацію та ріст чисельності населення 
громади, розвитку освіти, збереження інтелектуального потенціалу 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, міжнародне 
співробітництво. 

Завдання: 
- надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на 

створення, затвердження і реалізацію Стратегії розвитку Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2027 року; 

- сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових 
умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-
технічного потенціалу Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, 
забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів 
конкурентоздатної продукції та послуг, розвитку економіки, культури, спорту 
та інших сфер Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади; 

- проведення досліджень, у тому числі маркетингових та соціологічних, 
для визначення громадської думки, перспектив розвитку громади в цілому та 
окремих її галузей; 

- представлення Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном; 

- залучення зовнішнього досвіду/знань і коштів для фінансування 
програм та проектів розвитку чи інших інвестиційних та неінвестиційних 
проектів; 

- розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного 
характеру; 

- розробка та здійснення комплексу заходів організаційного, фінансового, 
економічного характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, 
підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності; 

- сприяння підвищенню іміджу Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, як громади, дружньої для інвестора; 

- розробка, просування та створення неінвестиційних проектів у різних 
сферах діяльності громади з метою залучення інвестиційних, кредитних, 
грантових коштів та коштів міжнародної технічної допомоги; 

 
ІV.   Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 



З огляду на особливості інвестиційного клімату, Мукачівська міська 
об’єднана територіальна громада займає одну з провідних позицій у залученні 
інвестицій у Закарпатській області. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату актуальним на 
сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для 
підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного 
клімату й формування стратегічного бачення збереження та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної, регіональної та місцевої економіки.  

Діяльність, яка спрямована на розв’язання проблем полягає у всебічній 
активності виконавчих органів Мукачівської міської ради, щодо розробки та 
реалізації Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади шляхом створення робочих груп, аналізу та досліджень, проведення 
навчань та тренінгів, інформування та популяризації таких стратегічних 
ініціатив, як по основних напрямках діяльності: освіта, культура, медицина, 
соціальних захист, житлово-комунальний сектор, так і розвиток економічної та 
інвестиційної діяльності. 

Основними компонентами розробки та реалізації Стратегії Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади є консультування та безпосередня 
робота над розробкою і супроводом реалізації стратегічних проектів та 
документів, підтримка організаційних структур реалізації, підготовка 
аналітичних матеріалів та проведення навчань із стратегічного планування. 

Предметом підготовки стратегічних проектів розвитку Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади є заходи з розробки та реалізації 
проектів, що фінансуються Мукачівською міською радою або співфінансуються 
як із місцевого бюджету, так і із зовнішніх джерел. 

Основними засадними компонентами підготовки стратегічних бачень та 
проектів розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади є 
консультування з питань стратегічного планування, розробка та реалізація 
проектів які фінансуватимуться як з місцевого бюджету так за кошти з інших 
джерел та фондів міжнародної технічної допомоги з метою реалізації їх в 
рамках Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 

Предметом діяльності із залучення інвестицій в економіку Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади є комплекс заходів, спрямованих на 
дослідження об’єктів інвестування, створення інвестиційних паспортів, вжиття 
заходів по залученню інвесторів та заохоченню суб’єктів економіки до 
розширення інвестиційної діяльності як в місті Мукачеві так і старостинських 
округах Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 

Основними компонентами діяльності із залучення інвестицій є 
написання, видання, поширення аналітичних та формалізованих документів, 
проведення публічних заходів для розширення інвестиційного потенціалу 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із 
положеннями чинного законодавства України та за рахунок коштів місцевого 
бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством.  



Виходячи з вищенаведеного, загальний кошторис видатків по Програмі 
складає 200,00 тис. гривень. Фінансове забезпечення заходів щодо виконання 
Програми здійснюватиметься у межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста Мукачева на відповідний рік згідно Додатку 1. 

 
V.   Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 
Основними завданнями даної програми є: 
- проведення моніторингу та комплексного дослідження (SWOT 

аналіз) сучасного стану розвитку усіх сфер діяльності Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади; 

- розробка плану заходів стратегічного розвитку та реалізації 
стратегічних проектів Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 

- актуалізація, доповнення та внесення змін до Стратегії розвитку 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади та плану заходів 
стратегічного розвитку та реалізації стратегічних проектів. 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 
- розробка та систематизація стратегічних ініціатив Мукачівської 

міської об’єднаної територіальної громади; 
- розробка Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади до 2027 року; 
- створення привабливого інвестиційного іміджу Мукачівської 

міської об’єднаної територіальної громади в Україні та за її межами; 
- активізація залучення технічної допомоги через міжнародні 

організації та їх програми співробітництва; 
- управління та популяризація електронного банку даних об’єктів 

комерційної нерухомості, земельних ділянок, об’єктів незавершеного 
будівництва та стратегічних інвестиційних проектів Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади; 

- покращення інформованості потенційних інвесторів та партнерів 
про можливості співпраці та вкладання коштів у економіку Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади; 

- сприяння створенню спеціальних зон для розвитку певних секторів 
з метою підвищення рівня якості соціальних послуг та рівня життя мешканців 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади; 

- просування стратегічно важливих неінвестиційних та інвестиційних 
проектів Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади тощо. 

Система оцінювання результативності та ефективності Програми – одна з 
ключових умов її успішного впровадження. Моніторинг здійснення 
стратегічної політики буде проводитись шляхом встановлення відповідних 
індикаторів та методів їх обрахування. Система моніторингу здійснення 
підтримки та сприяння реалізації стратегічних ініціатив розвитку Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади включає наступні індикатори: 

1) проведення публічних заходів (прес-конференції, круглі столи, 
форуми) з розробки та затвердження Стратегії розвитку Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2027 року; 

2) проведення досліджень, опитувань фокус-груп, тощо; 



3) проведення тематичних засідань робочих груп по розробці проектів 
розвитку різних сфер діяльності Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади та інших матеріалів необхідних для стратегічного 
планування; 

4) розробка та затвердження Стратегії розвитку Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2027 року. 

Детальний перелік заходів, завдань та очікуваних результатів міститься в 
Додатку 2 до програми «Перелік заходів і завдань Програми розробки 
«Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади до 
2027 року» на 2019-2020 роки». 

 
VI.   Напрями діяльності та заходи  

Основні напрямки діяльності програми: 
1) координація та узгодження розвитку Мукачівської міської 

об’єднаної територіальної громади із напрацьованими стратегічними 
баченнями різних робочих груп; 

2) розвиток співпраці з вітчизняними і зарубіжними партнерами 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в напрямку 
планування та реалізації пріоритетних стратегічних проектів розвитку різних 
сфер діяльності; 

3) консультації з питань розробки стратегічних напрямків розвитку 
та шляхів реалізації пріоритетних інвестиційних проектів Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади; 

4) промоція Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, популяризація її ділової та інвестиційної привабливості; 

5) захист інтересів мешканців Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади та постійне підвищення стандартів якості життя; 

6) проведення аналізу діяльності суб’єктів господарювання 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади та за його 
результатами, розроблення заходів щодо підвищення ефективності їх роботи; 

7) залучення підприємств, установ та організацій, фізичних осіб 
підприємців різних сфер діяльності незалежно від форм власності до участі в 
розробці Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади до 2027 року. 

 
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

 
Координацію дій по програмі здійснює відділ економіки виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради, а контроль за її виконанням здійснює 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 

Відділ економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
щокварталу інформує фінансове управління виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про виконані заходи по програмі у форматі 
зведеного звіту за формою згідно Додатку 3. 

 
 

Секретар міської ради          І.Маняк 



 
 



Додаток 1 
до «Програми розробки «Стратегії розвитку 

Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року» на 

2019-2020 роки» 
 

Ресурсне забезпечення 
 

до  «Програми розробки  
«Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади до 2027 року» на 2019-2020 роки 

 
тис. грн. 

Обсяг коштів,  
які пропонується залучити  

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на виконання 
програми 2019 

рік 
2020 
рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
 у тому числі: 0,00 200,00 200,00 

місцевий бюджет 0,00 200,00 200,00 

міський бюджет - - - 

кошти не бюджетних джерел - - - 

інші - - - 
 
 
 
Секретар міської ради                     І.Маняк 



Додаток 2 
до «Програми розробки «Стратегії розвитку 

Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року» на 

2019-2020 роки» 
 

Перелік заходів і завдань  
Програми розробки «Стратегії розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади до 2027 року» 

на 2019-2020 роки 
 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці, 
учасники 
програми 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 

тис.грн. 
Очікуваний 
результат 

2019 рік 2020 рік 

1. Розробка Стратегії розвитку 
міста Мукачева до 2027 року 

1. Проведення моніторингу (в 
т.ч. періодичного) та комплексного 
дослідження (SWOT аналіз) 
сучасного стану розвитку усіх 
сфер діяльності Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної 
громади; 

2. розробка проектів розвитку 
різних сфер діяльності (ідей 
стратегічних проектів) до плану 
заходів стратегічного розвитку та 
реалізації стратегічних проектів 
Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади; 

3. моніторинг, актуалізація та 
внесення доповнення до плану 
заходів стратегічного розвитку та 
реалізації стратегічних проектів 
Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади 

2019- 
 2020 рр 

Відділ економіки, 
інші виконавчі 

органи Мукачівської 
міської ради, 
підприємства, 

установи, 
організації, що 

належать до 
комунальної 

власності 
Мукачівської міської 

ради, суб’єкти 
господарювання,фізи

чні особи-
підприємці, 
громадські 
організації 

Місцевий 
бюджет 0,00 200,00 

Стратегія 
розвитку 

Мукачівської 
міської 

об’єднаної 
територіальної 

громади до 2027 
року 

 Усього за програмою  200,00  
 
 

Секретар міської ради              І.Маняк 



Додаток 3 
до «Програми розробки «Стратегії розвитку 

Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року» на 

2019-2020 роки» 
 

Інформація про виконання програми за _______ рік 
1.    

 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
2.    

 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 
3.    

 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження 
 

4.Напрями  діяльності та заходи програми  

№ 
п/п Захід 

Головний  
виконавець 

 та строк 
 виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн.  Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.  
Стан 

виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми) 

Всього 

У тому числі: 

Всього 

У тому числі: 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 

(міст 
обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюдж
детних 
джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 

(міст 
обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюджд

етних 
джерел 

              
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд Спеціальний 
фонд усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд усього Загальний 
фонд Спеціальний фонд 

         
 

Секретар міської ради            І. Маняк 
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