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Про підсумки виконання Програми економічного  
і соціального розвитку Мукачівської  
міської об’єднаної територіальної громади  
за 2020 рік 
 
 Заслухавши інформацію відділу економіки Мукачівської міської ради 
«Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку 
розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №4 від  24.02.2021 р.), керуючись ст.25, ч.1 ст. 59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Інформацію відділу економіки Мукачівської міської ради «Про 

підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік», 
прийняти до відома згідно додатків 1 – 3 до цього рішення. 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та регламенту.      
 
 
Міський голова                                                                                       А.БАЛОГА  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
       Додаток 1 

                                           до рішення 5 сесії Мукачівської міської ради  
       8-го скликання від 02.03.2021 р. №251  
 
 

Інформація про підсумки виконання Програми економічного і соціального  
розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 

 за 2020 рік 
 

 Зусилля виконавчих органів Мукачівської міської ради, суб'єктів підприємницької 
діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади впродовж 2020 року були 
спрямовані на реалізацію заходів щодо збереження тих показників, яких досягла економіка 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, сприяння підвищення життєвого 
рівня населення, покращенню соціального захисту.  
 
Промисловий комплекс 
 В галузі задіяно на виробництво промислової продукції 40 основних промислових 
підприємств 11 видів промислової діяльності. 
 Обсяг реалізованої промислової продукції промислових підприємств міста Мукачева 
за 2020 рік згідно щомісячної звітності за статистичними даними становить  
3 189 780,2 тис. грн. Питома вага реалізованої продукції міста у загальнообласному обсязі 
складає 13,2 відсотка. 
 

Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції  підприємств м. Мукачево  
за 2016 – 2020 р.р. 

 

 
 

 У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності найбільшу 
питому вагу займає продукція переробної промисловості. Підприємства Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади виробляють наступні види продукції: асфальто-
бетонні суміші, вироби із бетону, гіпсу та цементу, залізобетонні вироби, бетон товарний, 
меблі дерев’яні, лижі бігові, швейні вироби, пиломатеріали, цегла для будівництва, 
електричне устаткування, шкіргалантерейні вироби тощо. Вагоме місце по реалізації 
продукції належить «Завод «Флекстронікс ТзОВ», УАП ТОВ «Фішер-Мукачево», ПРАТ 
«Мукачівський завод «Точприлад», ТОВ «Мукачівська швейна фабрика», ТОВ 



«Перспектива», ТОВ «Інтер-Каштан», ТОВ «Пікард Україна», ПАТ «МТФ “Мрія», ДП 
Мукатекс ТОВ «Луготекс», ДП «ТУП Україна», ТОВ «Русинія». 
 

Питома вага галузей промисловості в загальному обсязі реалізованої продукції  
підприємств Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2021 р. 
 

 
 

 Підприємства галузі працюють на давальницькій сировині. Значна частина продукції  
підприємств експортується в країни Євросоюзу. Співпраця з іноземними партнерами дала 
можливість створити додаткові робочі місця, збільшити обсяги виробництва, однак 
складається залежність виробників від постачальників сировини та невизначеність на 
тривалу перспективу. Підприємства, які працюють за договорами з іноземними партнерами, 
повністю залежать від їхніх поставок та працюють на контрактній основі.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: відсутність вітчизняної 
сировинної бази і матеріалів; залежність підприємств легкої, машинобудівної промисловості 
від давальницької сировини іноземного замовника; застаріле технічне оснащення окремих 
промислових підприємств; відсутність ринку збуту; нестача кваліфікованих кадрів на окремі 
спеціальності у промисловості; високі відсоткові ставки банківського кредитування; часті 
коливання валютних курсів, значна плинність кадрів. 
 
Транспорт, зв’язок та дорожнє господарство 
Транспорт  
 Транспортними підприємствами міста за 2020 рік перевезено 947,3 тис. тонн вантажів, 
що складає 94,1 відсотків до відповідного періоду минулого року. 
 Пасажирським транспортом за 2020 рік перевезено 5 685,2 тис. пасажирів, що складає 
65,5 відсотка до відповідного періоду 2019 року. 
 При цьому обсяг вантажообігу становить 726 392,9 тис. тонно-кілометрів, що складає 
85,9 відсотка до відповідного періоду минулого року, пасажирообіг – 89 424,0 тис. пасажиро 
- кілометрів, що складає 59,0 відсотка до відповідного періоду минулого року. 

 Впродовж 2020 р. в  Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді 
забезпечувало перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування 6 приватних перевізників, ММКП “Мукачівпастранс” та ТОВ “Перевізник 
Мукачево”, ТОВ «АТП «Закарпаття», ТзДВ «АТП – 12 106». Запроваджено нові маршрути: 
№ 31 м. Мукачево – с. Лавки, № 32 м. Мукачево – с. Нове Давидково, № 33 м. Мукачево – с. 



Нижній Коропець, № 34 м. Мукачево – вул. Митрополита Володимира – с. Павшино, № 35 м. 
Мукачево – с. Шенборн, № 36 м. Мукачево – с. Дерцен, № 11 вул. Духновича Олександра – 
дитяча поліклініка. Також рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
затверджено нові тарифи на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального 
користування в м. Мукачево, (набуло чинності з 05.03.2020 р.) та на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади (набуло чинності з 03.08.2020 р.). Для 
перевезення пасажирів на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
задіяно 47 автобусів та 72 водії. Розроблено 25 маршрутів, з них в межах Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади – 6 маршрутів, на міських автобусних маршрутах 
загального користування  - 19 маршрутів. 

 
Динаміка обсягів вантажних перевезень в м. Мукачево за 2016 – 2020 р.р. 

 

 
 

Динаміка обсягів пасажирських перевезень в м. Мукачево за 2016 – 2020 р.р. 
 

 
 
 Основними проблемними питаннями залишаються: необхідність постійного оновлення 
рухомого складу автомобільного транспорту; підвищення якості та культури обслуговування 



пасажирів; удосконалення автобусної маршрутної мережі загального користування, 
насамперед забезпечення перевезень пасажирів у звичайному  режимі руху; посилення 
безпеки пасажирських перевезень; покращення забезпечення перевезення осіб з обмеженими 
можливостями. 
 
Зв’язок 
 Галузь зв'язку є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей економіки 
громади, яка забезпечує значні темпи росту послуг, покращення їх якості та впровадження 
нових технологій. 
 В телефонній мережі міста  Мукачева нараховується біля 3,427 тис. абонентів, з них  
2,6 тис. - юридичні особи. Найбільша питома вага в загальних доходах від надання послуг 
пошти та зв’язку належить послузі - надання доступу до мережі “Інтернет”, що становить - 
75,0 відсотків. Встановлено в м. Мукачево за звітний період 61 телефонний апарат; щільність 
телефонів на 100 осіб –  4,1 одиниць, відремонтовано 9,1 км кабельних ліній, підключена 
послуга АDSL - 197 абонентам; підключено 39 абонентам Інтернет по ВОЛЗ (юридичні 
особи). Впроваджена нова технологія підключення послуги Інтернет - за технологією GPON 
та підключено 30 абонентів.  
 На території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади надають 
послуги поштового зв'язку 9 відділень Укрпошти, з них 5 відділень у м. Мукачево. Всі 
відділення забезпечені комп’ютерною технікою, модернізовано та комп’ютеризовано 
послуги доставки кореспонденції, повідомлень, грошових переказів та інші види поштового 
зв’язку для населення, здійснюється доставка періодичних друкованих видань. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: крадіжка та зловмисне 
пошкодження лінійно-кабельних споруд (кабелів, люків телефонної мережі); потреба в 
кадрах (масовий відтік висококваліфікованих спеціалістів); потреба в розширенні надання 
доступу до мережі Інтернет; необхідність підвищення технічного та технологічного рівня 
поштової служби зв’язку.     
 
Дорожнє господарство 

В рамках реалізації Програми благоустрою території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки на поточний ремонт вулиць, перехресть, тротуарів 
та внутріквартальних проїздів, за рахунок коштів загального фонду бюджету Мукачівської 
об’єднаної територіальної громади, на 2020 рік фінансування робіт заплановано в сумі 48 
368,0 тис. грн., з них: 5 410,8 тис. грн. на проведення робіт по поточному ремонту тротуарів, 
внутріквартальних проїздів, перехресть; 42 957,2 тис. грн. на проведення робіт по поточному 
ремонту вулиць. 

За 2020 рік було виконано та профінансовано роботи по поточному ремонту 17-ти 
тротуарів, 20-ти внутріквартальних проїздів на загальну суму 2 886,5 тис. грн., а також 
проведено роботи по поточному ремонту 71 вулиці на суму 30 461,6 тис. грн. Загальна площа 
виконаних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття становить 66 972,76 м2. 

За січень – грудень 2020 р. на виконання Програми розвитку житлово-комунального 
господарства Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в новій 
редакції було профінансовано виготовлення технічної документації на інвентаризацію вулиць 
комунальної власності в с. Н. Давидково, с. Н. Коропець, с. Дерцен на загальну суму  
46,5 тис. грн. 
 Основні проблемні питання: збільшення інтенсивності використання індивідуального 
транспорту, що призводить до заторів на дорогах; недостатня кількість місць для 
паркування; значна зношеність дорожньої інфраструктури, в тому числі внутріквартальних 
проїздів, мостів, шляхопроводів, елементів організації дорожнього руху; пошкодження та 
крадіжка елементів дорожнього облаштування. 
 
 



Енергозабезпечення та енергозбереження 
 В умовах різкого зростання цін на всі паливно-енергетичні ресурси, вирівнювання їх 
зі світовими цінами, проблема ефективного енергозабезпечення та енергозбереження стала 
актуальною для промислових споживачів, бюджетних та комерційних організацій, а також 
населення. Погіршення екологічного стану також є однією з причин, що обумовлює 
необхідність ефективного використання енергоресурсів. У зв’язку з цим проводиться робота 
по переведенню котелень бюджетних установ міста на альтернативні види палива: ДНЗ № 18 
- виготовлено проєктно - кошторисну документацію, проведена експертиза коригування; 
НВК ЗОШ “Гімназія” -  завершені роботи, передача в експлуатацію; ДНЗ № 8, ДНЗ № 34 - 
передача в експлуатацію; ЗОШ № 10, НВК “Гармонія” ЗОШ, ЗОШ № 16 – виготовлено 
проєктно-кошторисну документацію, проведено експертизу; укладено угоду на виконання 
будівельно-монтажних робіт. 
 Мукачівським МРЕМ протягом 2020 року населеним пунктам Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади відпущено електроенергії: по м. Мукачево – 131 156,3 
тис. кВт/год. на суму 263 679,0 тис. грн., в т.ч. населенню – 89 742,0 тис. грн., промисловим 
підприємствам – 47 720,7 тис. грн., бюджетним установам – 27 940,8 тис. грн. та іншим 
споживачам – 90 994,1 тис. грн., ММКП “Мукачівводоканалу” – 6 626,2 тис. грн. та інше; по 
с. Лавки, с. Н. Коропець, с. Шенборн, с. Павшино, с. Н.Давидково, с. Дерцен Мукачівського 
району – 9 250,3 тис. кВТ/год. на суму 15 114,3 тис. грн., в т.ч. населенню – 10 957,8 тис. 
грн., бюджетним установам – 1 364,3 тис. грн., іншим суб’єктам господарювання – 
 2 792,2 тис. грн.  

З метою забезпечення участі власників квартир ОСББ і ЖБК у впровадженні заходів з 
енергозбереження багатоквартирних будинків через залучення кредитних коштів, сприяння 
створенню та ефективному функціонуванню ОСББ на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, рішенням 69 позачергової сесії 7-го скликання 
Мукачівської міської ради від 05.12.2019 року № 1668 затверджено Програму підтримки та 
стимулювання створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки. За період січень-грудень 2020 
року надано разову фінансову підтримку 32-ом ОСББ на суму 2847,9 тис. грн. на виконання 
ремонтних робіт в багатоквартирних будинках та проведення робіт з ремонту і модернізації 
інженерних мереж. Також за звітний період було відшкодовано частину кредитів, отриманих 
ОСББ на енергозберігаючі заходи для 8 ОСББ на загальну суму 1 737,4 тис. грн. 

Загалом, згідно Порядку реалізації Програми, ОСББ з міського бюджету громади 
можуть отримати відшкодування частини кредиту у розмірі до 60 відсотків від 
максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 600,0 тис. грн. за одним 
кредитним договором для проведення робіт з теплоізоляції горищ, покрівель, та до 55 
відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 500,0 тис. 
грн. за одним кредитним договором на придбання енергоефективного обладнання та/або 
матеріалів та здійснення відповідних робіт з їх впровадження, для проведення робіт. 

Фінансова підтримка з міського бюджету громади для конкретного ОСББ 
здійснюється один раз протягом дії даної Програми в межах розрахунків відповідно до 
загальної площі будинку та в межах 100 тис. грн. на один ліфт. 

Основними проблемними питаннями залишаються: недостатній рівень розрахунків 
споживачів за використані енергоносії; високі нормативні витрати електроенергії; 
недостатнє фінансування впровадження енергозберігаючих заходів з державного бюджету. 

 
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 
 Інвестиційна діяльність Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
спрямована на забезпечення зростання інвестиційного капіталу, залучення інвестицій, як 
внутрішніх, так і зовнішніх у пріоритетні сфери діяльності Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. Найбільша частка обсягів вкладених іноземних інвестицій за видами 
економічної діяльності припадає на промисловість. 



 За 2020 рік суб’єктами господарювання міста Мукачева експортовано послуг на суму 
93 158,4 тис. дол. США, що становить 96,6 відсотка до відповідного періоду 2019 року; 
імпортовано послуг - на суму 3 616,9 тис. дол. США, що становить 64,1 відсотка до 
відповідного періоду 2019 року. Сальдо позитивне і становить – 89 541,5 тис. дол. США.   
 За 2020 рік суб’єктами господарювання міста експортовано товарів на суму 428 346,2 
тис. дол. США, що становить 101,7 відсотка до відповідного періоду 2019 року; імпортовано 
товарів на суму 402 981,9 тис. дол. США, що становить 91,7 відсотка до відповідного періоду 
2019 року. Сальдо позитивне і становить – 25 364,3 тис. дол. США. 
 

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами в м. Мукачево за 2016 - 2020 р.р. 
 

 
 
 

Динаміка зовнішньої торгівлі послугами в м. Мукачево за 2016 - 2020 р.р. 
 

 
 
 Зовнішньоекономічна діяльність є одним з основних напрямків розвитку економіки 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. Серед основних підприємств-
експортерів необхідно відмітити УАП ТОВ «Фішер-Мукачево», яке експортує лижі та 
ключки у Австрію, Канаду, Завод «Флекстронікс ТЗОВ», ПрАТ «Мукачівський завод 



«Точприлад», який експортує продукцію у Австрію, Угорщину та Польщу, ТОВ «Інтер-
Каштан», ДП Мукатекс ТОВ «Луготекс», ТОВ «Мукачівська швейна фабрика», ПАТ «МТФ 
«Мрія», ДП «ТУП Україна» та інші. Серед основних підприємств-імпортерів можна назвати 
ці ж підприємства, оскільки майже всі вони працюють на давальницькій сировині, яку 
відповідно імпортують із-за кордону. 
 На офіційному порталі Мукачівської міської ради  постійно оновлюється розділ 
«Інвесторам», де розміщено інформацію для потенційних інвесторів та зацікавлених у 
співпраці суб'єктів господарювання щодо інвестиційних пропозицій та інвестиційно-
привабливих об'єктів (вільних земельних ділянок) Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. Також у цьому розділі можна ознайомитися з інвестиційним 
паспортом м. Мукачева та успішними підприємствами, які вже впродовж багатьох років 
ефективно працюють на території громади. Протягом звітного періоду було оновлено 
інформацію у розділі «Інвестиційні пропозиції», зокрема  окрім пропозиції щодо будівництва 
аеропорту, було розміщено інвестиційні пропозиції від ТОВ «Зі-Південь», ТОВ «Зі-Північ» 
та ТОВ «Зі-Схід». 
 Основними проблемними питаннями залишаються: нестабільність законодавства, часта 
зміна та неоднозначність трактування, ускладнення та непрозорість певних процедур; 
відсутність підтримки та механізму зацікавленості для інвесторів (податкових пільг, 
відстрочок за платежем, спрощення митних процедур тощо); недостатній розвиток 
фінансової та ринкової інфраструктури, зокрема консалтингових компаній, які мають досвід 
роботи з потенційними інвесторами; низька інвестиційна привабливість окремих видів 
діяльності; високі відсоткові ставки по кредитуванню банками юридичних осіб на 
внутрішньому ринку, часті коливання валютних курсів, значна плинність кадрів. 
 
Будівництво житла та об’єктів соціально-культурної сфери 
 Впродовж 2020 року використано коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів (без 
субвенцій з державного бюджету) на розвиток об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, 
об’єктів житлово-комунального господарства в сумі 173 175,3 тис. грн.  
 Будівельними організаціями міста за 2020 рік вироблено будівельної продукції на 
суму 487 914 тис. грн., що складає 25,6 відсотка до загальнообласного обсягу будівництва. 
 

Динаміка обсягів виробленої будівельної продукції в м. Мукачево  за 2016 - 2020 р.р. 
 

 
 

 Впродовж 2020 року забудовникам Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади надано 99 містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок; видано 
149 будівельних паспортів на будівництво індивідуального житла господарських будівель; 



внесено зміни до 4 будівельних паспортів на будівництво індивідуального житла 
господарських будівель; погоджено 18 паспортів відкритих майданчиків біля стаціонарних 
закладів ресторанного господарства; видано: 213 викопіювань з плану зонування (Зонінгу), 
(містобудівна документація «План зонування міста Мукачева (зонінг)», яка затверджена 
рішенням 10 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 31 березня 2016 року № 154 ); 
126 ситуаційних планів М 1:2000; 7 довідок про перейменування вулиць, площ, провулків 
міста Мукачева; 433 висновків щодо погодження проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність/оренду та інші.  
 Оприлюднено матеріали для громадського обговорення заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки по вул. 
Волошина Августина, 42 з метою зміни цільового призначення земельної ділянки, з «для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна земельна ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку» та матеріали детального плану території (коригування) по вул. 
Духновича Олександра в місті Мукачево для організації рекреаційної зони активного 
відпочинку та зони змішаної житлової та громадської забудови, що включає в себе земельну 
ділянку, (кадастровий номер 2110400000:01:004:0484) загальною площею 1,5102 га з метою 
розміщення на вказаній території закладу громадського харчування з виробничими 
приміщеннями. 

Надано дозвіл «РББ-Інвест» (код ЄДРПОУ 43010310) на розроблення детального 
плану території в м. Мукачево, що включає в себе земельну ділянку, розташовану по вул. 
Духновича Олександра, 14 (кадастровий номер 2110400000:01:001:0796) загальною площею 
1,2695 га з метою зміни цільового призначення земельної ділянки і переведення в категорію 
земель житлової та громадської забудови. 

Підготовлено проєкт рішення Мукачівської міської ради «Про найменування назв 
вулиць міста», яким присвоєно назву новоствореній вулиці, що визначена детальним  планом 
території житлової та громадської забудови обмеженої вулицями Бейли Бартока, Легоцього 
Тиводара та дамбою річки Латориця в місті Мукачево, а саме – вулиця Долинського Василя, 
який був схвалений рішенням 72 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання № 1762 від 
23.01.2020 р. та проєкт рішення Мукачівської міської ради «Про найменування назв вулиць 
міста», яким присвоєно назву новоствореної вулиці, що визначена детальним планом 
території житлової та громадської забудови обмеженої вулицями Бейли Бартока, Легоцького 
Тиводара та дамбою річки Латориця в місті Мукачево, а саме: вулиця Ганчева Федора», який 
був схвалений рішенням 78 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання № 1898 від 
21.05.2020 р. 

Підготовлено проєкти рішень Мукачівської міської ради з питань розроблення 
(коригування) містобудівної документації з метою зміни планувальної організації та 
розвитку територій: «Про надання дозволів на розроблення (коригування) детальних планів 
території в м.Мукачево» за адресами в м. Мукачево вул. Волошина Августина, 42, вул. 
Ужгородська,165А, вул. Гуци-Венеліна Юрія, вул. Воробйова Геннадія, схвалено рішенням 
72 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання № 1761 від 23.01.2020 р.; «Про 
розроблення детального плану території малоповерхової житлової забудови обмеженої 
вулицями Комарова, Графа фон Шенборна, Гуртова Олексія та площа Паланок в місті 
Мукачево», схвалено рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання № 1804 від 
20.02.2020 р.; «Про коригування детального плану території  по вул. Береша Андрія, 2Б в 
місті Мукачево», схвалено рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання № 
1803 від 20.02.2020 р. 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»: підготовлено проєкт 
рішення «Про залучення коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади», який було схвалено рішенням 74 сесії Мукачівської 



міської ради 7-го скликання № 1805 від 20.02.2020 р.; укладено 36 договорів про пайову 
участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні, розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади. До міського бюджету за звітній період надійшло коштів 
від пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту –  4 961,3 тис. грн. 
Присвоєно 277 нову поштову адресу об’єктам нерухомого майна. 
 Управлінням будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради проводяться 
роботи по наступним об’єктам, які включені до програми Президента України «Велике 
будівництво» за рахунок усіх джерел фінансування, а саме кошти ДФРР - 10 000,0 тис. грн.,  
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, 
капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я – 8 000,0 
тис. грн.: «Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. 
Духновича, 93 в м. Мукачево»: кошторисна вартість - 23 544 965,00 грн.; освоєно коштів 
(державний бюджет) - 9 882 052,53 грн.; освоєно коштів (місцевий бюджет) - 3 311 455,22 
грн.; «Реконструкція 1-го поверху хірургічного відділення під відділення екстренної 
(невідкладної) медичної допомоги КНП Мукачівська ЦРЛ по вул. Пирогова Миколи, 8-13 в  
м. Мукачево»: кошторисна вартість - 17 817 606,00 грн.; освоєно коштів (державний бюджет) 
– 3 488 604,71 грн.; освоєно коштів (місцевий бюджет) – 411 274,70 грн. 

Основними проблемними питаннями залишаються: низька платоспроможність 
населення та високі відсоткові ставки за користування житловими кредитами; недостатність 
фінансування з державного бюджету заходів з розв'язання нагальних проблем у сфері 
житлового будівництва; зменшення обсягів державного фінансування житлового 
будівництва, зокрема для окремих категорій громадян. 

 
 Розвиток житлово-комунального господарства 

В рамках реалізації «Програми благоустрою території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки», на поточне утримання об’єктів благоустрою при 
запланованому обсязі фінансування на 2020 р. в сумі 71 719,0 тис. грн, виконання за січень - 
грудень 2020 року становило 71 313,7 тис. грн., зокрема: утримання доріг, тротуарів, мостів, 
шляхопроводів, зимове утримання доріг на суму 23 527,8 тис. грн.; поточне утримання та 
ремонт технічних засобів дорожнього руху, світлофорів та інформаційних знаків – на загальну 
суму 992,0 тис. грн; поточне утримання на об’єктах благоустрою зеленого господарства на 
суму 11 142,9 тис. грн.; благоустрій і поточне утримання кладовищ міста – 7 433,0 тис. грн; 
утримання парків, площ та скверів – 3 659,7 тис. грн; утримання дамб, русла річки Латориця, 
Коропецького каналу, набережних на суму 6 329,1 тис. грн; поховання померлих одиноких 
громадян на суму – 39,3 тис. грн.; утримання вуличного освітлення – 10 443,6 тис. грн.; вивіз 
стихійних сміттєзвалищ – 126,6 тис. грн; поточне утримання та технічне обслуговування 
кабельних мереж відеонагляду міста – 787,3 тис. грн.; улаштування та ремонт посадкових 
майданчиків на зупинках громадського транспорту – 96,0 тис. грн.; інші витрати на загальну 
суму 6 736,3 тис. грн.  

Також, відповідно до «Програми благоустрою території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», на поточний ремонт вулиць, 
перехресть, тротуарів та внутріквартальних проїздів, за рахунок коштів загального фонду 
бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 р. фінансування 
робіт заплановано в сумі 48 368,0 тис. грн., з них: 5 410, 8 тис. грн. – на проведення робіт по 
поточному ремонту тротуарів, внутріквартальних проїздів, перехресть; 42 957,2 тис. грн. – на 
проведення робіт по поточному ремонту вулиць. 

За 2020 р. було виконано та профінансовано роботи по поточному ремонту 17 
тротуарів, 20 внутріквартальних проїздів на загальну суму 2 886,5 тис. грн., а також 
проведено роботи по поточному ремонту 71 вулиці на суму 30 461,6 тис. грн. Загальна площа 
виконаних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття становить 66 972,76 м2. 

З метою забезпечення виготовлення технічної документації по інвентаризації 



житлового фонду, виготовлення технічної документації та установчих документів на земельні 
ділянки та об’єкти благоустрою Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, а 
також забезпечення придбання об’єктів благоустрою та основних фондів, рішенням 72 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 23.01.2020 р. № 1778 затверджено Програму 
розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік в новій редакції зі змінами. Плановий обсяг фінансування 
даної Програми на 2020 рік становить 4 336,5 тис. грн. 

За 2020 р. було профінансовано виготовлення технічної документації на земельні 
ділянки та на житлові будинки, розроблення проєктів землеустрою, та виготовлення 
технічної документації на інвентаризацію вулиць комунальної власності в с. Н. Давидково, с. 
Н. Коропець, с. Дерцен на загальну суму 158,6 тис. грн. На придбання основних фондів 
(газонокосарки, кущорізи, бензопили, 4 трактори та 4 причепи, 5 тракторів-газонокосилок, 
відвал поворотний гідравлічний, щітка дорожня) було використано 3 693,1 тис. грн. 
 За рахунок коштів бюджету розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, за період січень - грудень 2020 року, при уточненому плані видатків 96 957,1 тис. 
грн. було профінансовано капітальні роботи об’єктів житлово-комунального господарства на 
загальну суму 52 504,4 тис. грн., що становить 54,2 відсотків виконання, зокрема: на 
проведення повторного технічного обстеження 16-ти ліфтів після капітального ремонту 
профінансовано 49,0 тис. грн. На виконання робіт по капітальному ремонту 8 об’єктів 
благоустрою («Капітальний ремонт скверу по вул. Духновича у м. Мукачево», «Капітальний 
ремонт тротуарів по вул. Берегівська-об'їздна у м. Мукачево», «Капітальний ремонт 
внутріквартальних проїздів по вул. Свято-Михайлівська, 5;46 та вул. Руська, 17;42 у  
м. Мукачево», «Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по бульвару Ю.Гойди,10 у м. 
Мукачево», «Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Фурманова, 6 у  
м. Мукачево, «Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Франка Івана, 144, 148 
у м. Мукачево», «Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по вул. Великогірна, 10-11, 
16 у м. Мукачево», «Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Франка Івана, 
152 у м. Мукачево») було проведено оплату в сумі 15 504,9 тис. грн. На виготовлення 
проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту для 8 об’єктів благоустрою 
було профінансовано видатки в сумі 280,8 тис. грн.  
 По будівництву об’єктів житлово-комунального господарства за 12 місяців 2020 р. 
забезпечено виконання робіт по об’єктам «Будівництво системи водопостачання та каналізації 
по вул. Підгородська, Поневача Юлія, Павлюка Олександра, Загоскіна у м. Мукачево», 
«Будівництво пішохідного мосту через річку Латориця (в районі Черемшина-Росвигово» та 
«Реконструкція внутріквартальних проїздів по вул. Підгорянська, 4-4а, Морозова Миколи 
академіка, 3 та Верді Джузеппе, 3-3а у м. Мукачево) на загальну суму 10 579,1 тис. грн. а 
також проведено оплату за виготовлення проєктної документації по 4 об’єктам – 197,6 тис. 
грн.  
 По будівництву та реконструкції інших об’єктів комунальної власності касові видатки 
за січень-грудень 2020 року становили 21 915,3 тис. грн., зокрема на виконання робіт по 13 
об’єктам профінансовано 21 081,3 тис. грн. та на виготовлення проєктно-кошторисної 
документації для 15-ти об’єктів профінансовано 834,0 тис. грн.  
 На продовження виконання робіт на 3-х об’єктах, які є перехідними з 2019 року: 
«Капітальний ремонт вул. Івана Чендея у м. Мукачево», «Капітальний ремонт вул. Р.Корсакова 
у м. Мукачево» та «Реконструкція вул. Гвардійська у м. Мукачево», а також на виготовлення 
сертифіката готовності об’єкта «Будівництво вулиці Шептицького Андрея в м.Мукачево 
Закарпатської області» за 12 місяців 2020 р. видатки становили 3 977,6 тис. грн. 

Відповідно до Програми підтримки та стимулювання створення  об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки з міського бюджету спрямовано 5 443,8 тис. грн., з них: 1 885,9 
тис. грн  передбачено на впровадження заходів з енергоефективності для ОСББ; 3 557,9 тис. 
грн.  - на надання разової фінансової підтримки ОСББ.  



За січень-грудень 2020 р. надано разову фінансову підтримку 32 ОСББ на суму 2 847,9 
тис. грн. на виконання ремонтних робіт в багатоквартирних будинках та проведення робіт з 
ремонту і модернізації інженерних мереж; відшкодовано частину кредитів, отриманих ОСББ 
на енергозберігаючі заходи для 8 ОСББ на загальну суму 1 737,4 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 р. на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади створено 98 ОСББ, в т.ч. за ІV квартал 2020 р. створено 11 ОСББ.  

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з мешканцями будинків стосовно 
переваг cтворення ОСББ.  

 
Динаміка створення ОСББ в м. Мукачево за 2016 – 2020 р.р. 

 

 
 
 З метою забезпечення реформування та підтримки водопровідного господарства, 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р.  
№ 1667 затверджено Програму реформування та підтримки водопровідного господарства на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, зі 
змінами, станом на 31.12.2020 р. профінансовано 21  246,2 тис .грн., зокрема: 20 746,2 тис. грн 
було спрямовано на виплату дотації ЖКП на покриття збитків (погашено заборгованість по 
електроенергії, виплата заробітної плати з нарахуваннями та відшкодовано збитки відповідно 
до рішення суду); 500,0 тис. грн. - видатки по капітальному ремонту об’єктів водопровідного 
господарства (придбання переносної лабораторії для повірки побутових лічильників, заміна 
водопроводу по вул. Слов’янська). 

За підсумками роботи на підприємствах комунальної власності за 12 місяців 2020 
року, виплата заробітної плати здійснюється вчасно і в повному обсязі. Заборгованість 
населення перед ММКП «Мукачівводоканал» за послуги централізованого водопостачання 
станом на 31.12.2020 р. становила 23 446,1 тис. грн. 

З метою забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами 
відповідно до встановлених нормативів та стандартів, підвищення рівня комфорту 
проживання населення у їхніх будинках за звітний період в рамках реалізації 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 профінансовано 1 057,6 тис. грн. 
Плановий обсяг видатків на виконання заходів Програми  становить 1 100,6 тис. грн. 

Відповідно до 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, використано кошти на загальну суму 1 299,9 тис. 
грн. (простерилізовано та вилікувано 68 безпритульних тварин).  



З метою забезпечення ефективного захисту території Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади та її мешканців від шкідливого впливу стічних вод і недопущення 
проривів інженерних комунікацій діє Програма покращення екологічного стану на території 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджена 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 
1670 (зі змінами). Фінансування заходів даної Програми за рахунок коштів цільового фонду 
бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за звітний період – 97,3 
тис. грн. (придбання насосного обладнання в комплекті в кількості 2 шт. для 2-х КНС). 

Контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених 
пунктів та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ проводиться відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення 
та обліку безхазяйних відходів» та Закону України від 09.05.2016 р.  
№187/98-ВР «Про відходи». Відповідальним виконавцем, згідно Програми благоустрою 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки за 
ліквідацію стихійних сміттєзвалищ є ММКП «Ремонтно-будівельне управління». За 12 
місяців 2020 р. було профінансовано роботи по вивезенню 55,21 т стихійних сміттєзвалищ на 
загальну суму 126,6 тис. грн.  
 Згідно положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» станом на 
01.10.2020 р. ММКП «Мукачіввводоканал» заключено 1 269 індивідуальних договорів з 
співвласниками багатоквартирних житлових будинків для надання послуг з водопостачання 
та водовідведення. 
 Рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.03.2015 р. № 67 «Про 
затвердження наслідків конкурсу на визначення виконавця житлово-комунальних послуг з 
управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у житловому фонді м. 
Мукачево», ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс» визнано надавачем послуг з управління будинком, 
спорудою або групою будинків; послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій; послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд у житловому фонді  
м. Мукачево. Між Мукачівською міською радою та ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс» був укладений 
договір, предметом якого є надання послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових 
територій з дотриманням державних стандартів, норм і правил технічного обслуговування 
багатоквартирних будинків для надійної їх експлуатації. Станом на 01.01.2021 р. укладено 
14 976 індивідуальних договорів між управляючою компанією ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс» та 
співвласниками багатоквартирних житлових будинків. 

Фінансування заходів місцевих програм, що діють у сфері житлово-комунального та 
дорожнього господарств проводилося в повному обсязі відповідно до потреби за рахунок 
коштів загального та спеціального фондів бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, відповідно до кошторисних призначень на 2020 рік, на підставі актів 
виконаних робіт та поданих заяв на їх оплату, зокрема, за січень - грудень 2020 року 
виконання проводилося по таким програмам: Програма благоустрою території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки - 104 661,8 тис. грн.; Програма 
підтримки ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки» - 1 174,2 тис. грн.; 
Програма захисту тварин від жорстокого поводження, створення комфортних умов 
співіснування людей і тварин на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки - 1 229,9 тис. грн.; Програма реформування та підтримки 
водопровідного господарства на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки - 21 246,2 тис. грн.; Програма реформування та підтримки 
каналізаційного господарства на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки» - 1 327,5 тис. грн.; Програма 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 - 1 057,6 тис. грн.; Програма розвитку житлово-комунального господарства 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в новій редакції - 3 851,7 



тис. грн.; Програма підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-
2022 роки - 4 585,3 тис. грн; Програма покращення екологічного стану на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки – 97,3 тис. грн. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: значна зношеність основних 
фондів житлово-комунального господарства; недостатній рівень розрахунків споживачів за 
отримані житлово-комунальні послуги; незадовільний технічний стан ліфтового 
господарства; зношеність основних фондів та недостатність фінансових ресурсів, необхідних 
для розвитку, утримання в належному стані та експлуатації систем водопостачання. 
 
Сфера обігу споживчих товарів і послуг  
 Сфера торгівлі, побуту та ресторанного господарства відіграє провідну роль у 
функціонуванні внутрішнього ринку. 
 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень - вересень 
2020 р. становить 1 639 833,1 тис. грн., що складає 16,6 відсотків від загальнообласного 
показника. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) до 
відповідного періоду 2019 р. – 80,9 відсотків. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств 
роздрібної торгівлі за січень – вересень 2020 р. на одну особу становить 19 112,3 грн. 

 
Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі в  

м. Мукачево за 2016 р. - 9 місяців 2020 р. 
 

 
 

Обсяг оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі м. Мукачева за січень - 
вересень 2020 р. становить 2 867 100,6 тис. грн., що складає 38,2 відсотка до 
загальнообласного показника та 141,4 відсотків до відповідного періоду 2019 року. Питома 
вага продовольчих товарів в оптовому товарообороті – 13,8 відсотків, непродовольчих 
товарів – 86,2 відсотків. 
 Розширення роздрібної торговельної мережі Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади здійснюється за рахунок збільшення кількості об’єктів, що належать 
підприємцям – фізичним особам, які володіють понад 89 відсотками магазинів та майже 90 
відсотками закладів ресторанного господарства.  

За звітний період відкрито ряд нових торгових об’єктів, серед яких СТО, кав’ярні, 
продовольчі магазини, пекарні, дитячі ігрові центри, а також магазини національної мережі 
«АТБ-Маркет» та інші. 
 За 2020 рік притягнуто до адміністративної відповідальності за торгівлю в 
несанкціонованих місцях 86 осіб. Проводиться роз'яснювальна робота з суб’єктами 



господарювання щодо дотримання правил роздрібної торгівлі продовольчими і 
непродовольчими товарами. 

 
Динаміка обсягу оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі  в 

м. Мукачево за 2016 р. - 9 місяців 2020 р. 
 

 
 
 Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг м. Мукачева  
за січень - вересень 2020 року становить 920 732,5 тис. грн., що складає 18,4 відсотка до 
загальнообласного показника, у тому числі реалізованих населенню – 147 806,9 тис. грн., що 
складає у загальному обсязі 15,8 відсотка. 
  
Динаміка обсягу реалізованих послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери 

послуг в м. Мукачево за 2016 р. - 9 місяців 2020 р. 
 
 

 
 



 З метою підтримки звичаїв та традицій організовано та проведено: фестиваль-конкурс 
”Червене вино - 2020”, фестиваль – конкурс “Варишська палачінта”. 
 З метою попередження правопорушень, пов’язаних із зловживанням алкоголем, 
зниженням рівня злочинності та збереженням здоров’я громадян у звітному періоді 
Мукачівською міською радою, а саме рішенням 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» заборонено продаж пива (крім безалкогольного),   
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових з 23.00 год. до 07.00 год. за київським 
часом суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
 У звітному періоді рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
07.04.2020 р. № 137 «Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного 
господарства, побутового обслуговування населення та сфери розваг на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади» затверджено Порядок 
встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, побутового 
обслуговування населення та сфери розваг на території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. 
 За звітний період виконавчим комітетом Мукачівської міської ради прийнято 8 рішень 
про погодження цілодобового режиму роботи. 
 З метою впорядкування дрібнороздрібної торгівлі на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади прийнято рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 07.04.2020 р. № 136 «Про порядок ведення дрібнороздрібної торгівлі на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади». 
 З метою підтримки локальних крафтових виробників, особливо в умовах карантину, в 
Мукачівському історичному музеї «Замок Паланок» проведено презентацію проєкту «Купуй  
Закарпатське». Дана ініціатива має на меті просувати локальних виробників та заохочувати 
жителів та гостей громади купувати якісну продукцію чи послуги локальних брендів. В 
рамках проєкту продукція локальних крафтових виробників з позначкою «Купуй 
Закарпатське» представлена та доступна для придбання в магазинах регіональної мережі 
супермаркетів «Silverland», зокрема це мед та продукти бджільництва, ковбасні та інші 
м’ясні вироби, сири, кондитерські та хлібобулочні вироби, чаї, консервована продукція, 
соки, напої, пиво, вино, наливки, фрукти та овочі, які вирощені чи виготовленні на території 
громади. Передбачено, що окрім гастрономічних крафтових продуктів до проєкту надалі 
долучатимуться і виробники інших галузей: меблева продукція, твори мистецтва, одяг та 
інші.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: не в повному обсязі забезпечено 
встановлення суб’єктами господарювання, особливо фізичними особами, платіжних 
терміналів для проведення безготівкових розрахунків за реалізовані товари (надані послуги); 
має місце “тінізація” сфери торгівлі та побутових послуг; значна посередницька ланка при 
доставці товарів безпосередньо до кінцевого споживача; наявність стихійної та незаконної 
торгівлі; використання незареєстрованої найманої праці. 
 
 Розвиток туристичної галузі 
 Розвиток туристичної галузі Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
є одним з пріоритетних напрямків діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради, 
що передбачено зокрема і Програмою розвитку економічної, міжнародної, інвестиційної та 
туристичної діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної  громади на 2020-
2022 роки.  

 20.08.2020 р. рішенням Мукачівської міської ради створено Туристичну раду 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, затверджено її персональний склад з 
метою забезпечення діяльності постійно діючого консультативно-дорадчого майданчика у 



сфері туризму для професійного колегіального розгляду питань, що стосуються туристичної 
галузі. 
 Впродовж 2020 року місто Мукачево відвідало 105 538 осіб, з них 70 089 дорослих, 
11381 особа з числа пільгових категорій (студенти, пенсіонери), 16 704 - дітей, 7 364 осіб 
безкоштовно (за даними Мукачівського історичного музею «Замок Паланок»). 
 На кінець звітного періоду на території громади працює 5 туроператорів, 13 
туристичних (екскурсійних) агенцій, ММКП “Мукaчівський міський туристично - 
інформаційний центр”, Закарпатська обласна федерація водного туризму та велосипедний 
клуб “Велобайк Мукачево”, які надають широкий спектр туристичних послуг як для 
вітчизняних, так і закордонних туристів. Сприяє розвитку туризму та промоції 26 готельних 
господарств, 2 приватні садиби, 4 хостели, 3 мотелі. Готельними господарствами міста 
постійно проводиться робота по покращенню сервісу та якості послуг. Станом на 01.12.2020 
року загальний номерний фонд готельних господарств налічує близько 490 номерів, в яких 
одночасно можна надати послуги з тимчасового розміщення більше 1100 туристам. В мережі 
готельних закладів поступово оновлюється номерний фонд та покращується якість 
пропонованих послуг.  
 Розвивається і супутня до туристично - рекреаційної галузі інфраструктура, а саме 
заклади харчування (ресторани, кафе, бари), торговельно-розважальні центри (боулінг клуб, 
більярд, дитячі кафе та ігрові майданчики для дітей), прокатні пункти велосипедів та 
туристичного спорядження тощо. Також працюють картинні галереї у приміщеннях 
Мукачівського історичного музею, Палацу культури і мистецтв, мережа постійно діючих 
салонів продажу сувенірних виробів, музей дерев'яних церков Закарпаття, екуменічна церква 
тощо.   

Аналіз надходження туристичного збору до міського бюджету вказує на його 
зростання, що дає можливість використання саме цих коштів на розвиток туристичної сфери 
громади, зокрема за 2020 р. до міського бюджету надійшло 338,8 тис. грн. туристичного 
збору. 

Динаміка обсягів надходжень туристичного збору за 2016 – 2020 р.р. 
 
 

 
 

 Крім того, в сфері туризму впродовж звітного періоду КП «ММТІЦ» проведено 
наступні заходи: відкриті екскурсії «Мукачево – маленький Єрусалим», «Архітектура 
Мукачева»; фестиваль-конкурс «Червене вино 2020»; екскурсію для дітей в рамках програми 
«Схід та Захід разом»; театралізоване дійство «Сватанки в замку на Валентина»; відкриту 
екскурсію про життя видатного художника Міхая Мункачі «Закоханий в сонце»; фестиваль-
конкурс  «Варишська палачінта 2020» та велозмагання для дітей в рамках фестивалю.  



 Проведено зустріч та огляд локацій разом з представниками Українсько-Японського 
центру Київського політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського з приводу організації 
фестивалю «Ханамі», присвяченому цвітінню сакури.  В березні 2020 року проведено 
установчі збори Громадської спілки «Дорога вина та смаку Закарпаття», в яких взяли участь 
понад 30 учасників. Було сформовано спільний план дій, обрано керівні органи, затверджено 
статут та стратегію розвитку. Також відбулася презентація унікальної продукції місцевих 
виробників. Організовано і проведено відкриту екскурсію «Володарки замку» з нагоди 
відзначення Свята весни, а також ряд інших відкритих тематичних екскурсій.  

Організовано низку віртуальних онлайн – екскурсій: «Мукачівський замок Паланок», 
«Над Мукачевом», «Закарпатські сакури», «Знай рідне місто», «Мукачівські закапелки», 
«Таємниці Паланку», а також відеопрогулянки та відеоогляди містом. Проведено заходи в 
рамках відзначення Міжнародного дня музею в замку «Паланок». В липні місяці в 
Мукачівському історичному музеї «Замок Паланок» проведено презентацію проєкту «Купуй 
Закарпатське» з метою підтримки локальних крафтових виробників, проведено заходи в 
рамках «Параду сажотрусів» (он-лайн), в серпні місяці  проведено заходи в рамках 
фестивалю-реконструкції весілля Ілони Зріні та Імре Текелі. Впродовж вересня-місяця 
проведено ряд квест-екскурсій для дітей в Мукачівському історичному музеї в рамках 
реалізації проєкту Реміснича мануфактура "Паланок"; в листопаді на площі біля монументу 
Святому Мартину проведено урочистості з нагоди відзначення Дня Святого Мартина; 25 
грудня в Мукачівському історичному музеї проведено святкові заходи в рамках відзначення 
«Різдва в замку».  

Протягом звітного періоду проводилися презентації туристичного потенціалу та 
підготовка інформаційних та інших матеріалів про туристичну привабливість Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 

В рамках Програми розвитку економічної, міжнародної, інвестиційної та туристичної 
діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019 р. № 1680, на виконання заходів з розвитку туристичної діяльності Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади спрямовано видатків – 95,0 тис. грн., а саме: 
забезпечення участі закордонних делегацій у фестивалі «Червене вино 2020», проведено 
презентації туристичного потенціалу Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
на 5 заходах, забезпечено проведення 30 відкритих екскурсій, підготовлено 5 серій 
інформаційних матеріалів про туристично-привабливі об’єкти та події Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, послуги проведення дослідження та підготовки 
матеріалів щодо реєстрації торгових марок місцевих крафтових виробників.  

Мукачівським історичним музеєм спільно з КП «ММТІЦ» та іншими партнерами 
розроблено та подано на розгляд проєкт «Реміснича мануфактура «Паланок» в рамках 
програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду. Проєкт пройшов всі 
етапи оцінювання та отримав фінансування. Серед основних заходів влаштування 4-5 локацій 
для ремісників з метою проведення майстер-класів, виготовлення сувенірів, ремонт 
відповідних приміщень та закупівля обладнання для ремісників. 13.08.2020 р. в Лицарській 
залі Мукачівського історичного музею відбувся семінар-презентація проєкту «Реміснича 
мануфактура «Паланок». 24.09.2020 р. у м. Ужгород проходила чергова презентація проєкту в 
рамках загальної презентації проєктів, які реалізуються на Закарпатті в межах програми 
Культура.Туризм.Регіони. Також в рамках виконання проєкту проведено квест-екскурсії для 
дітей в замку «Паланок», он-лайн квести, ремісничі майстер-класи з серії «Таємниці замкової 
майстерні». 
 Основними проблемними питаннями залишаються: відсутність координації діяльності 
між учасниками туристичного напрямку бізнесу; відсутність належної підготовки фахівців 
екскурсійного напрямку; недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної 
інфраструктури.  
 



Сільське господарство 
 Одним з пріоритетних напрямків розвитку Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади є забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства 
громади на внутрішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки, покращення умов 
життя та праці селян, створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості. 
 Структура земельного фонду Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
станом на 01.01.2021 р. відповідно до цільового використання земель складає орієнтовно: 
забудовані землі – 2987,5874 га; сільськогосподарські угіддя – 6437,2279 га; ліси і інші 
лісовкриті площі – 1995,2 га.; землі водного фонду – 233,038 га. 
 На кінець звітного періоду на території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади здійснюють діяльність біля 24 фермерських господарств, які 
займаються вирощуванням зернових культур, овочів, тваринництвом, виноробством та 
виноградарством, садівництвом тощо. 
 Станом на 01.01.2021 р. на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади здійснюють діяльність близько 20 бджолопасік, які зареєстровані у Державному 
реєстрі бджолопасік. Загальна кількість бджолосімей – біля 2704. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 (зі 
змінами) до 01.10.2020 р. проводилася комплексна робота з реєстрації бджолопасік та прийом 
документів від фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей, 
для отримання бюджетної дотації за наявні бджолосім’ї. Станом на 01.10.2020 р. 9 власників 
бджолосімей, з яких 6 - фізичні особи та 3 - суб’єкти господарювання, звернулися з 
відповідними пакетами документів до виконавчих органів Мукачівської міської ради для 
отримання бюджетної дотації за бджолосім’ї. Станом на 29.12.2020 року бюджетна дотація 
виплачена в повному обсязі відповідно до сформованих відомостей 9-ти власникам 
бджолосімей Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на загальну суму 
325,8 тис. грн., з яких: 6 фізичних осіб – на суму 189,8 тис. грн.; 3 суб’єкти господарювання  - 
на суму 136,0 тис. грн. 

На території громади активно розвивається галузь приватного виноградарства та 
виноробства. Зокрема в липні 2020 р. фермерське господарство «Терруар» стало першим 
суб’єктом господарювання в секторі приватного виноробства в  Закарпатській області, яке 
отримало ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (для малих виробництв виноробної 
продукції). Виноградники фермерського господарства «Терруар» висаджені на схилах 
урочища «Червона Гора». Загальна площа посадки виноградників складає близько  3 га. 
Асортимент вин включає Каберне Совіньйон, Аліа Терра, Мерло, Мускат Оттонель, Мюллер 
Тургау, Розе Цвайгельт, Трамінер, Цвайгельт. Винарня знаходиться в старовинних печерах 
(13-14 століття), оснащена сучасним італійським обладнанням. При виробництві вин 
дотримуються всі технології виготовлення вина. Винарня випускає обмежену кількість вин – 
біля 14 тис. пляшок. Проводяться також дегустації вироблених вин. 

Основні проблемні питання: високі відсоткові ставки на кредити, залучені на 
поповнення обігових коштів для проведення комплексу сільськогосподарських робіт; 
диспаритет цін; низький рівень розвитку ринкової інфраструктури, системи зберігання та 
реалізації сільськогосподарської продукції, що знижує її якість, призводить до втрат під час 
зберігання та транспортування, а також до значних сезонних цінових коливань на продукти 
харчування. 
 
Розвиток гуманітарної та соціальної сфери 
Соціальна сфера 
Доходи населення та стан оплати праці 
 Оскільки основу ресурсного забезпечення міського бюджету складає податок на  
доходи фізичних осіб, такі показники, як рівень середньомісячної заробітної плати (фонд 
оплати праці) та чисельність працюючих, задіяних в економіці Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, відіграють важливу роль в формуванні дохідної 



складової міського бюджету. 
 Рівень середньомісячної заробітної плати за статистичними даними для юридичних 
осіб за IIІ квартал 2020 року по місту склав 10 246,0 грн. (10 432,0 грн. по області), що 
складає 98,2 відсотка до середнього рівня по області та 99,2 відсотка до відповідного періоду 
2019 року. 
 

Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників  
по м. Мукачево за 2016 р. – III квартал 2020 р. 

 

 
 

 Середньоблікова кількість штатних працівників за IIІ квартал 2020 року за 
статистичними даними по місту - 22 179 осіб 
 Станом на 01.01.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати  по м. Мукачево 
складає 706,5 тис. грн.: Агроторгове підприємство радгосп-завод «Мукачівський 
(промисловість) – 479,2 тис. грн., ТОВ «Едельвейс Лего» - 227,3 тис. грн.  
 

Темпи зміни заборгованості з виплати заробітної плати в м. Мукачево 
за 2016 р. – 2020 р. 

 

 
 



 Сектором з питань праці управління праці та соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради впродовж 2020 року проводились заходи державного контролю за 
дотриманням законодавства про працю, зокрема проведено 5 інспекційних відвідувань щодо 
належного оформлення трудових відносин, своєчасної та в повному обсязі виплати 
заробітної плати. За результатами інспекційних відвідувань накладено штрафні санкції в 
розмірі 90 568 грн. На підставі поданих завідувачем сектору управління праці та соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради адміністративних матеріалів до Мукачівського 
міськрайонного суду, рішенням суду стягнуто 9 000 грн. з суб'єктів господарювання. 
 Інспекторами праці проведено 6 інформаційно-роз’яснювальних заходів для субְ’єктів 
господарювання в сфері будівництва.  
 Протягом лютого-березня 2020 року проведено 2 науково-практичні семінари для 
підприємців та студентів на тему «Новації податкового, бюджетного та трудового 
законодавства». 
 Сектором з питань праці управління праці та соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради постійно здійснюється моніторинг за станом погашення 
заборгованості по заробітній платі, своєчасністю та повнотою сплати податків. 
 Проведено засідання комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та засідання робочої групи із здійснення 
заходів щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на якій заслухано 
суб'єктів господарювання в яких існує заборгованість по виплаті заробітної плати, сплати 
ЄСВ та відшкодування пільгових пенсій. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: неповна ліквідація заборгованості 
із виплати заробітної плати; наявність «тіньової заробітної плати в «конвертах», наявність 
заборгованості зі сплати ЄСВ суб’єктами господарювання, які припинили свою діяльність. 
 
Зайнятість населення та ринок праці 
 Протягом 2020 року 1 760 осіб (мешканці Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади) були зареєстровані як безробітні особи в Мукачівському 
міськрайонному центрі зайнятості. 
 За звітний період Мукачівський міськрайонний центр зайнятості сприяв 
працевлаштуванню 779 мешканцям Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
(шукачі роботи та безробітні особи), з них 354 працевлаштовані безробітні особи, які 
перебували на обліку в Мукачівському міськрайонному центрі зайнятості в статусі 
безробітних осіб.  
 Впродовж 2020 року скористались можливістю отримати одноразову виплату 
допомоги по безробіттю для відкриття власної справи 6 осіб (мешканців Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади); отримали профорієнтаційні послуги 1 721 
безробітних осіб з числа мешканців Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади). 

У звітному періоді надано компенсацію ЄСВ двом роботодавцям. Впродовж звітного 
періоду 11 безробітних осіб (мешканці Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади) взяли участь у громадських роботах та 8 осіб у роботах тимчасового характеру. 
 Протягом 2020 року проходили професійне навчання, підвищували кваліфікацію або 
пройшли перепідготовку 88 безробітних осіб (мешканці Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади). 
 На кінець звітного періоду є потреба в працівниках на таких підприємствах: філія 
«Мукачівська ДЕД» ДП «Закарпатський облавтодор» – тракторист, дорожній робітник, КП 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради – інженер-технолог з переробки відходів, 
ПРАТ «Мукачівський завод «Точприлад» - складальник, ПАТ «МТФ «Мрія» - швачка, ТОВ 
«АВЕ – Мукачево» – прибиральники території, вантажники. 
 В результаті постійного аналізу професійно-кваліфікаційної структури попиту та 
пропозиції на ринку праці, проведеного опитування роботодавців та з урахуванням кризової 



ситуації (карантин) підвищення питомої ваги щодо потреби роботодавців в найманій праці 
буде спостерігатися в легкій промисловості, виробництво електричних побутових приладів 
та електронної апаратури; надання послуг. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: обмежений віковий ценз (25-35 
років); завищені кваліфікаційні вимоги (стаж роботи 2-3 роки на відповідній посаді); вимоги 
щодо високого рівня кваліфікації робітників, володіння навиками роботи на новому 
технологічному обладнанні; режим роботи (багатозмінний); слабкий соціальний пакет 
(низька заробітна плата або оплата в «конвертах», не забезпечення державних гарантій – 
відмова в оплаті лікарняних та наданні відпусток); тіньова зайнятість; трудова міграція; 
низькій рівень зайнятості сільського населення. 
 
Соціальне забезпечення    
 Одним з пріоритетних напрямів соціальної політики залишається вирішення проблем 
соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів, багатодітних сімей. 
 Державна політика у цій сфері спрямована на підвищення ефективності державної 
підтримки вразливих груп населення, удосконалення надання соціальних послуг, підвищення 
їх якості, посилення адресності. 

За 2020 рік управлінням праці та соціального захисту населення Мукачівської міської 
ради нараховано та профінансовано різних видів державної допомоги 13 804 сім'ям на суму 
216 369,4 тис. грн.: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – 309 особам на суму 765,9 
тис. грн.; допомога при усиновленні дитини – 12 особам на суму 215,9 тис. грн.; допомога 
при народженні дитини – 2 600 особам на суму 38 453,4 тис. грн.; допомога на дітей, над 
якими встановлено опіку – 57 особам на суму 4 066,9 тис. грн.; допомога на дітей одиноким 
матерям – 1 192 особам на суму 38 796,2 тис. грн.; тимчасова допомога дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів – 36 особам на суму 442,5 тис. грн.; державна соціальна 
допомога малозабезпеченим сім’ям – 537 сім’ям на суму 26 185,9 тис. грн.; державна 
соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 1 301 особам 
на суму 31 919,4 тис. грн.; допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з 
інвалідністю – 431 особам на суму 7 874,8 тис. грн.; допомога по догляду за особами І чи ІІ 
групи внаслідок психічного розладу – 54 особам на суму 1 214,7 тис. грн.; тимчасова 
державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але 
не набула права на пенсійну виплату – 87 особам на суму 1 087,2 тис. грн.; щомісячна 
компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 228 особам на суму 
86,4 тис грн.; допомога на хворих дітей, на яких не встановлена інвалідність – 3 особам на 
суму 25,9 тис. грн.; допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях – 611 сім’ям на 
суму 15 118,1 тис. грн.; відшкодування послуг по догляду за дитиною до 3-ох років 
«муніципальна няня» - 55 особам на суму 541,8 тис. грн.; одноразова грошова допомога у 
зв'язку з поширенням COVID 19 – 1 309 особам – 1 310,6 тис. грн.; допомога на дітей 
фізичним особам-підприємцям – 489 особам на суму 6 6901,5 тис. грн.; державна соціальна 
допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг – 11 сім’ям на суму 4 310,3 тис. грн.; 
компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, громадянам похилого віку – 118 особам на суму 291,6 тис. грн.; 
субсидія готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу 25 особам - 92,7 тис. 
грн.; профінансовано житлові субсидії населенню для відшкодуванню витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 3 939 сім'ям – 34 667,7 тис. грн.; грошова компенсація 
«пакунок малюка» - 400 особам на суму 2 000,0 тис. грн. 

 Станом на 01.01.2021 р. на обліку в управління праці та соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради перебувають 533 громадяни, які постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС. Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 



постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» отримано наступні пільги та 
компенсації: безкоштовним придбанням ліків за рецептами лікарів: (1-2-3 кат.) скористались 
70 осіб на суму 113,0 тис. грн.; з державного бюджету 270 осіб отримують щомісячну 
компенсацію на пільгове забезпечення продуктами харчування, за 2020 р. виплачено 736,9 
тис. грн.; за рахунок коштів державного бюджету проведена виплата додаткової відпустки 
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС в сумі 121,6 тис. грн.; за шкоду заподіяну здоров’ю 
та щорічна допомога на оздоровлення виплачена в сумі 28,8 тис. грн. 310 особам; санаторно-
курортним лікуванням скористались 14 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на 
суму 115,5 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 року в управлінні праці та соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради перебуває на обліку 777 осіб (467 сімей) з числа внутрішньо 
переміщених осіб. Взято на облік та видано довідки ВПО – 52 особам, знято з обліку та 
скасовано довідки ВПО – 69 особам. Призначено допомогу внутрішньо переміщеним особам 
на наступний шестимісячний термін – 136 сім’ям на суму 2 316,5 тис. грн. Направлено 14 
осіб з інвалідністю та 2 супроводжуючих осіб для проходження медичної та професійної 
реабілітації. Взято на облік на проходження курсу медичної реабілітації 5 осіб з 
інвалідністю. Нарахована компенсація за невикористану санаторно-курортну путівку 25 
особам з інвалідністю на суму 9,7 тис. грн. Укладено 39 договорів на санаторно-курортне 
лікування осіб з інвалідністю на суму 410,6 тис. грн., в т. ч. 1 договір для супроводу особи з 
інвалідністю I групи. Видано путівок по лінії Мінсоцполітики 11 особам, в т.ч. 1 особі для 
супроводу особи з інвалідністю I групи. Укладено 27 договорів для проходження медичної 
реабілітації дітей з інвалідністю на суму 423,7тис. грн. Виплачено компенсацію за 
самостійно придбані спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією 
26 особам з інвалідністю по слуху та зору (мобільні телефони) на суму 82,4 тис. грн. 
Укладено 180 дво та тристоронніх договорів по забезпеченню окремих груп населення 
технічними та іншими засобами реабілітації на суму 5 067 тис. грн.  

Видано 1948 направлень для одержання протезно – ортопедичних виробів, 
ортопедичного взуття та технічних засобів реабілітації. Для забезпечення протезно-
ортопедичними виробами, технічними виробами та ортопедичним взуттям взято на облік –  
71 особа. Знято з обліку  з різних причин – 54 особи. Надано статус та відповідне 
посвідчення: «Інвалід внаслідок війни» – 25 особам; «Член сім’ї загиблого» померлого 
ветерана війни – 10 особам; «Ветеран праці» - 29 особам. Оформлені документи до 
департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації 
та направлені на розгляд для влаштування у будинок – інтернат  на 12 осіб з інвалідністю.  

Замовлені кошти для виплати компенсації з державного бюджету 5 643,9 тис. грн. для 
придбання житла 8 сім’ям пільгової категорії громадян. Талонами на пільговий проїзд 
забезпечено 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни  ІІ та ІІІ групи. Нарахована компенсація на 
бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобіля за 2020 рік 71 особі з інвалідністю на 
суму 25,7 тис. грн. Укладено договорів для здійснення заходів з психологічної реабілітації 
постраждалих учасників АТО/ООС – 62 особам на суму 772,7 тис. грн. Укладено договорів 
на санаторне-курортне лікування постраждалих учасників АТО/ООС – 14 осіб на суму 167,8 
тис. грн. Укладено 3 договори по професійній адаптації  учасників бойових дій АТО/ООС на 
суму 83,5 тис. грн. Підготовлені списки на виплату щорічної одноразової допомоги до 05 
травня 2 887 особам, ветеранам війни на суму 4 186,6 тис. грн. Нарахована та виплачена 
компенсація на тверде паливо 1 особі, ветерану війни, в розмірі 2,6 тис. грн. Нарахована та 
виплачена одноразова грошова винагорода 1 особі, якій присвоєно звання Герой України за 
здійснення визначного геройського вчинку, в розмірі 105,1 тис. грн. 

Відділом персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій 
управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради за 2020 рік, 
згідно Реєстру-Н, в ЄДАРП внесено 15 181 справ пільгових категорій, з них: учасників 
бойових дій – 1 425; учасників війни - 116; член сім`ї загиблого (померлого) ветерана війни - 
227; інваліди війни І, ІІ, ІІІ груп - 177; дитина війни – 3 698; вдова ветерана військової 



служби -352; ветерани військової служби - 703; ЧАЕС 1 категорія - 38; ЧАЕС 2 категорія - 
214; дружина ЧАЕС померлого громадянина 1, 2, 3 категорії - 29; дитина ЧАЕС потерпіла - 
52; реабілітованих - 8; жертв нацистських переслідувань - 4; військовослужбовець СБУ на 
пенсії - 11; вдова військовослужбовця, її діти - 48; батьки загиблого військовослужбовця- 14; 
інвалід військової служби - 17; пенсіонер цивільного захисту населення – 6; сільські педагоги 
та медики на пенсії – 57; дитячий будинок сімейного типу – 4; прийомна сім`я - 2; сім`я 
опікуна – 4; дитина з багатодітної сім`ї – 2 058. Нараховано пільг на оплату житлово-
комунальних послуг 4 285 особам  на суму 25 806,6 тис. грн., в тому числі монетизовано: 
безготівкою 2 602 особам;  готівкою 1 683 особам. Надано компенсацію 8 багатодітним 
сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу на суму – 12,4 тис. грн. 

Сформовано 120 електронних карток пільговика «Студент», та внесені відомості до 
ЄДАРП про студента (курсанта), який має право на отримання соціальної стипендії, що 
містяться в особовій справі. Подано заявку на виплату соціальних стипендій у Департамент 
соціального захисту Закарпатської ОДА на суму – 2 023,2 тис. грн. 

Сектором соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді управління праці та соціального 
захисту Мукачівської міської ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 
червня 2019 р. № 616) «Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа», на даний час кошти субвенції використано в повному обсязі, житло придбане для 7 
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування. Придбано два 
житлові будинки із земельною ділянкою та п’ять квартир. 

Відповідно до Порядку та умов надання у 2020 р. субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. № 877 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 515), здійснено заходи щодо 
визначення потреби у надання субвенції у 2020 р.; забезпечено організацію місцевої комісії 
для формування пропозицій щодо потреби надання у 2020 р. субвенції з державного бюджету 
місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; сформовано та 
узагальнено загальний список дітей, які мають право на отримання субвенції; своєчасно 
проведену роботу з пошуку та надання рекомендацій дітям, яким схвалено грошову 
компенсацію регіональною комісією; підготовлено для затвердження список дітей для 
виплати грошової компенсації відповідно до поданих заяв – затверджено список дітей у 
кількості 11 осіб для виплати грошової компенсації; всім 11 особам з числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, яким призначено грошову компенсацію було 
своєчасно перераховано кошти державної субвенції на рахунки із спеціальним режимом 
використання в уповноважених банківських установах, для придбання ними власного житла. 

Сектором комп`ютерного та програмного обслуговування управління праці та 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради виконуються постійно системні 
завдання різних відділів та секторів. Щоденно проводиться робота, щодо налагодження 
комп’ютерів та спеціалізованих програм. Створюються щоденно копії баз, та щомісячно 
передаються бази даних «АСОПД», «Житлові субсидії», «ЄДАРП» в інформаційно-
обчислювальний центр департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА. На 
запити відділів або секторів надаються дані за допомогою інформаційно-пошукової системи. 
Щомісячно формуються реєстри на виплату монетизації субсидій у готівковій формі та 
передаються на ДП ІОЦ Мінсоцполітики України. Проводиться нарахування державних 



соціальних допомог. Також постійно надаються відомості на виплату банкам. Виконується 
щоденно відправка запитів до ДФС, ПФУ та ІОЦ Мінсоцполітики України. За 2020 р. було 
сформовано запитів на 23 140 осіб для житлових субсидій, та 3 246 осіб для державних 
допомог. Ведеться постійне коректування довідників баз даних до використання.  

Створюються та обробляються звіти в програмно-технологічному комплексі 
«Моніторинг стану соціального захисту населення» та оновлюється програмний засіб. Також 
постійно ведеться робота, щодо розміщення інформації на офіційній сторінці в мережі 
Facebook, відправка інформації для публікації на офіційному порталі Мукачівської міської 
ради «https://www.mukachevo-rada.gov.ua/», публікується інформація на єдиному державному 
веб-порталі відкритих даних «https://data.gov.ua/».  
 За рахунок Програми забезпечення прав окремих пільгових категорій громадян з числа 
жителів Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на пільговий проїзд та 
пільговий телефонний зв’язок на 2020-2022 роки виплачена компенсація 13 перевізникам, з 
якими укладені договори, за проїзд автомобільним транспортом пільгової категорії громадян 
на маршрутах загального користування в межах Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на суму 9 284,5 тис. грн.; виплата компенсації за послуги зв’язку 
пільговій категорії громадян з числа жителів Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади – 514,8 тис. грн. 

Згідно Програми Додаткового соціально-медичного захисту жителів Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1651, за 2020 
рік матеріальну допомогу отримали 7 434 мешканця Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на суму 29 997,6 тис. грн.: одноразова матеріальна допомога особам з 
інвалідністю І-ІІ групи, особам з інвалідністю ВВВ, УБД в Афганістані,  учасникам 
АТО/ООС, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, дітям загиблих в АТО/ООС до Дня Святого Миколая 
– 280 особам на суму 349,5 тис. грн.; матеріальна допомога найбільш вразливим категоріям 
населення - 924 особам на суму 635,4 тис. грн.; матеріальна допомога громадянам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах – 1 097 особам на суму 25 8523,0 тис. грн.; 
матеріальна допомога сім’ям на придбання гігієнічних підгузок дітям та дорослим – 4 810 
особам. на суму 1 924,0 тис. грн.; допомога на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку 
та на момент смерті не працювали і не були зареєстровані в центрі зайнятості, як безробітні; 
самотніх осіб пенсійного віку та бездомних осіб – 75 осіб на суму 150,0 тис. грн.; літнім 
людям з нагоди ювілею – 76 особам на суму 40,0 тис. грн.; матеріальна допомога породіллям, 
які на момент декретної відпустки працювали, навчалися, перебували на обліку в ЦЗ - 8 
особам на суму 8,0 тис. грн.; матеріальна допомога для придбання путівок УБД - 26 особам 
на суму 182,0 тис. грн.; матеріальна допомога УБД для здійснення ремонтних робіт 
належного їм житла – 74 особам на суму 740,0 тис. грн.; матеріальна допомога делегатам 1 
з’їзду Союзу молоді Закарпатської України та сім’ям загиблих УБД АТО/ООС, яким 
присвоєно статус Почесних громадян для сплати комунальних послуг - 57 особам на суму 
69,2 тис. грн.; відшкодування УБД АТО/ООС, учасникам війни, учасникам ліквідації аварії на 
ЧАЕС вартості попередніх медичних оглядів при прийнятті на роботу, отримані посвідчення 
водія автотранспортних засобів, дозволу на право носіння та отримання зброї, довідки про 
перебування на диспансерному обліку у психіатра, сертифікату нарколога, особову 
медичну(санітарну) книжку - 7 особам на суму 1,5 тис. грн.; витрати на поштові послуги 45,0 
тис. грн. 

На організацію громадських робіт згідно Програми зайнятості населення Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1652, за 
звітний період профінансовано – 18,3 тис. грн.: виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
– 5,6 тис. грн., управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради 
– 5,6 тис. грн., управління міського господарства Мукачівської міської ради – 7,1 тис. грн.  

Згідно Програми організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, 
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на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних 
робіт на 2020-2022 роки, при плановому обсязі видатків 50,0 тис. грн., виконання за 2020 рік 
становить 10,3 тис. грн. 
 Для матеріальної підтримки громадян міста Мукачева, які внесли значний особистий 
внесок у його розвиток згідно Програми виплати винагороди почесним громадянам міста 
Мукачева  на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1662 за 2020 рік профінансовано – 1 799,0 
тис. грн. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: недостатнє фінансування 
ветеранів війни та праці, пенсіонерів; відсутня забезпеченість осіб з інвалідністю 
спеціальним автотранспортом; необхідність забезпечення життєдіяльності осіб з 
обмеженими фізичними можливостями; недостатнє фінансування осіб з обмеженими 
можливостями щодо забезпечення санітарно-курортним лікуванням. 
 
Пенсійне забезпечення 
 Протягом 2020 року до бюджету Пенсійного фонду по Мукачівській міській 
об'єднаній територіальній громаді надійшло власних коштів, зокрема страхових внесків та 
інших надходжень в сумі 1 676,1 тис. грн. 
 На пенсійному обліку станом на 01.01.2021 р. по Мукачівській міській об'єднаній 
територіальній громаді перебуває 20 710 пенсіонерів. 

Серед пенсіонерів м. Мукачево (всього пенсіонерів по м. Мукачево станом на 
01.01.2021 р. 17 555) 4 626 працюючі пенсіонери, що  складає 26,0 відсотків до загальної 
кількості пенсіонерів міста.  
 Станом на 01.01.2021 р. загальна сума заборгованості по Мукачівській міській 
об'єднаній територіальній громаді становить 1 539,4 тис. грн., в тому числі: по страховим 
внескам 780,2 тис. грн., по відшкодуванню пільгових пенсій (відшкодування підприємствами 
сум пенсій, призначених працівникам, які працювали в шкідливих умовах) – 759,2 тис. грн. В 
порівнянні до 01.01.2021 р. загальна сума боргу збільшилася на 47,0 тис. грн. 
 Найбільшими боржниками по страховим внескам є: ТОВ «Аверс-Плюс» - борг 107,5 
тис. грн., ДП МОУ МГРД борг - 395,4 тис. грн.; ДП "Мукачівська кераміка" (с. Павшино) – 
борг 30,1 тис. грн.; ДП "Мукачівські полімери" (с. Павшино)  - борг 24,9 тис. грн. Борг даних 
платників є безнадійним і забезпечений рішеннями суду або знаходиться на виконанні в 
органах виконавчої служби. 
 Із загальної суми заборгованості по страховим внесках борг економічно-активних 
підприємств по страхових внесках станом на 01.01.2021 р. складає 71,1 тис. грн., або майже 
10,0 відсотків від загальної суми боргу. Борг підприємств-банкрутів становить 0,5 тис. грн. 
або 0,06 відсотків загальної суми боргу. Основна частина боргу – це безнадійний борг, 
становить 708,3 тис. грн. або 90,0 відсотків загальної суми боргу. Борг фактичних витрат на 
виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах економічно-активних 
платників станом на 01.01.2021 р. по Мукачівській міській об'єднаній територіальній громаді 
складає 553,7 тис. грн, що становить 75,0 відсотків загальної суми заборгованості фактичних 
витрат на виплату та доставку пенсій. 
 Найбільшим боржником серед економічно-активних підприємств по фактичних 
витратах на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах є ВАТ 
«Мукачівприлад», борг – 438,5 тис. грн. (при середньомісячному нарахуванні 18,0 тис. грн.)  
 Основними проблемними питаннями залишаються: наявність боргу підприємств, 
установ, організацій зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду; уповільнення темпів 
самофінансування пенсій, спричинене низьким рівнем заробітної плати та трудовою 
міграцією працездатного населення. 
 
Соціально-трудові відносини 
 В управлінні праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради 



постійно проводиться робота по реєстрації колективних договорів та надається допомога в 
колективно-договірній роботі на підприємствах, установах та організаціях незалежно від 
форми власності. 
 При повідомній реєстрації колективних договорів (угод) в управлінні праці та 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради особлива увага звертається на: 
зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивності зайнятості; 
нормування та оплату праці; режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку; умови 
та охорону праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 
обслуговування, організація оздоровлення та відпочинку працівників; гарантії діяльності 
профспілкової та інших представницьких організацій. За 2020 рік проведено 15 повідомних 
реєстрацій колективних договорів в реєстрі галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, 
колективних договорів, змін і доповнень до них.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: відсутність завершеної 
законодавчої бази для регулювання соціально-трудових відносин; недостатня кількість 
охоплених колективно-договірними відносинами найманих працівників, відсутність у 
чинному законодавстві України норми, що передбачає відповідальність за відсутність 
колективного договору. 
 
Гуманітарна сфера 
Охорона здоров’я населення  
 Виконавчим комітетом Мукачівської міської ради у звітному періоді проводилась 
робота по покращенню якості медичної допомоги, соціального захисту медичних 
працівників та реформуванню галузі охорони здоров`я відповідно до Закону України “Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. 
 Впродовж звітного періоду на фінансування пільгового медикаментозного 
забезпечення, пільгового зубопротезування відповідно до 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, загалом за 2020 рік використано   
22 837,6 тис. грн, що повністю забезпечує потребу населення в отриманні безоплатно 
пільгових медикаментів та послуг з зубопротезування, а саме: для медикаментозного 
забезпечення пільгових категорій громадян відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 
груп населення та за певними категоріями захворювань» виділено коштів міського бюджету 
на 2020 рік 7 490,0 тис. грн., використано коштів за 2020 р. 7 489,9 тис. грн., виписано 23 130 
рецептів; для забезпечення можливостей адекватного надання замісної ниркової терапії 
приреченим хворим з хронічно 
ю нирковою недостатністю термінального ступеня та покращення якості життя виділено 
коштів міського бюджету на 2020 р. 850,0 тис. грн., використано коштів за 2020 р. 468,4 тис. 
грн, виписано 247 рецептів; для забезпечення онкологічних хворих препаратами хіміотерапії 
та медикаментами супроводу безкоштовно за рецептами лікарів виділено коштів міського 
бюджету на 2020  рік 3 540,0 тис. грн.,  використано коштів за звітний період 3 539,9 тис. 
грн., виписано 3 749 рецептів; для забезпечення можливостей продовження життя 
реципієнтів ниркових та печінкових трансплантатів виділено коштів міського бюджету на 
2020 рік 400,0 тис. грн., використано коштів за звітний період 399,8 тис. грн., виписано 89 
рецептів; для забезпечення здоров`я, якості та тривалості повноцінного життя хворих на 
фенілкетонурію виділено коштів міського бюджету на 2020  рік 1 310,0 тис. грн., використано 
коштів за звітний період 1 303,4 тис. грн., виписано 82 рецепта; для забезпечення 
медикаментами ветеранів ВВВ та виробами медичного  призначення виділено коштів 
міського бюджету на 2020  рік – 1 900,0 тис. грн., використано коштів за звітний період 



1 900,0 тис. грн., виписано 10 803 рецепта; для забезпечення лікарськими засобами  для 
медикаментозного лікування хворих з гепатитами В та С та розсіяним склерозом виділено 
коштів міського бюджету на 2020  рік 440,0 тис. грн,  використано коштів за звітний період 
409,3 тис. грн., виписано 94 рецепта; для забезпечення стомованих інвалідів кало - 
сечоприймачами безкоштовно за рецептами лікарів виділено коштів міського бюджету на 
2020 рік 800,0 тис. грн., використано коштів за звітний період 731,8 тис. грн., виписано 320 
рецептів; для забезпечення хворих на цукровий діабет використано коштів – 5 873,1 тис. грн. 
– 6 015 рецептів, з них 3 449,9 тис. грн. – кошти міського бюджету, 409, 2 тис. грн. – кошти 
медичної субвенції – інсулін, 1 964 ,0 тис. грн. – кошти субвенції з державного бюджету; для 
зубопротезування інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни виділено коштів міського 
бюджету на 2020 рік 200,0 тис. грн., використано за звітний період 199,7 тис. грн – 62 
пацієнта; для зубопротезування інших категорій населення згідно чинного законодавства 
виділено коштів міського бюджету на 2020 рік 800,0 тис. грн., використано за звітний період 
522,3 тис. грн. - 154 пацієнта. 
 Відповідно до Програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 
імені М. М. Амосова НАМН України» на 2020 рік у звітному періоді були виділені кошти з 
міського бюджету – 437,1 тис. грн. (надано 3 послуги з високоспеціалізованої (третинної) 
медичної допомоги). 
 Відповідно до Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 
здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої 
рішення 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 23.04.2020 р. № 1870, у 
звітному періоді було профінансовано з міського бюджету для розвитку та підтримки КНП 
«Мукачівська ЦРЛ» в сумі 10 656,4 тис. грн., а саме: на медикаменти, перев’язувальні 
матеріали -2 089,5 тис. грн.; предмети матеріали та інвентар – 1 600,5 тис. грн.; витрати, що 
здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (транспортні перевезення, 
комп'ютерна програма "Комплексна система автоматизації підприємства " IS-Рro) – 1 330,0 
тис. грн.; обладнання довгострокового використання (спеціальний фонд) – 5 636,4 тис. грн.  
 За підсумкам роботи в січні-грудні 2020 р. витрати для забезпечення якісної медичної 
допомоги на 1 ліжко-день склали на суму 1 393,45 грн. Для відділень терапевтичного 
профілю - 1 200,04 грн., для відділень хірургічного профілю - 1 534,68 грн., вартість 
ліжко/дня в пологовому будинку склала 1 445,65 грн., реанімаційного відділення - 7 300,33 
грн. Харчування хворих в стаціонарі цілодобового перебування  станом на 01.01.2021 року 
склало 49,98 грн. Один ліжко-день в стаціонарі  на медикаментозне забезпечення становить 
256,09 грн. У стаціонарних відділеннях КНП «Мукачівська ЦРЛ» за 9 місяців 2020 р.  
проліковано 14 369 осіб, проведено ліжко-днів – 100 409. У поліклінічне відділення КНП 
«Мукачівська ЦРЛ» здійснено 94 299  відвідувань, жіночої консультації – 17 110 відвідувань. 
 Протягом 2020 р. мали змогу підвищити кваліфікаційний рівень 22 лікарів та 44 
працівників середнього медичного персоналу. 
 З  01.04.2020 р. КНП «Мукачівська ЦРЛ» перейшла на медичне обслуговування 
населення за програмою медичних гарантій згідно договору з Національною службою 
здоров'я України, сума договору становить 128 813,5 тис. грн., використано коштів у сумі 121 
159,4 тис. грн., що становить 94,0 відсотків.  
 Видатки на утримання закладів охорони здоров'я (КНП «Мукачівська ЦРЛ») в 2020 
році з міського бюджету передбачено коштів загального фонду на енергоносії в сумі  
8 754,6 тис. грн.; на інші витрати для безперебійної роботи закладу охорони здоров'я в сумі 
35 030,5 тис. грн. ( в т. ч. кошти медичної субвенції – 33 500,0 тис. грн) та 6 806,5 тис. грн. 
спеціального фонду.  
 За січень-грудень 2020 р. профінансовано коштів на енергоносії в сумі 7 306,8 тис. 
грн., що становить 83,5 відсотків від річного плану; на інші витрати для безперебійної роботи 
закладу охорони здоров'я в сумі 35 030,5 тис. грн., що становить 100 відсотків; 6 806,5 тис. 
грн. спеціального фонду, що становить 100 відсотків. 



           Протягом 2020 р. в КНП «ЦПМСД Мукачівської міської територіальної громади»  
працювало 12 Амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, (в т.ч. 2 амбулаторії в 
сільській місцевості Н.Давидково, Дерцен) та 4 ФАПи  в селах Н.Коропець, Лавки, Павшино 
та Шенборн. Станом на 01.01.2021 р. укладено 88 064 декларацій про вибір лікаря, який 
надає первинну медичну допомогу, проти 7 2480 – станом на 01.01.2020 року, тобто 
зростання на 121,5 відсотків. 
 За рахунок впровадження грантового проєкту «Розбудова Центру передового досвіду» 
в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформи охорони здоров’я», 
що фінансується Агенством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) КНП 
«ЦПМСД» Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за звітний період  
надійшло коштів - 54,1 тис. грн. 
 З метою виявлення енергетичних втрат, аналізу енергоспоживання та розробки 
пріоритетних заходів з енергетичної модернізації амбулаторій КНП «ЦПМСД» прийняло 
участь у грантовому проєкті «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності 
в громадських будівлях», витрати склали 53,0 тис. грн. 
 КНП «ЦПМСД» постійно забезпечує амбулаторії та ФАПи надійним зв’язком та 
інтернетом для використання медичної інформаційної системи Доктор Елекс, підвищення 
кваліфікації медичних працівників, охорону праці. 
 Протягом звітного періоду придбано основних засобів на загальну суму 458,3 тис. грн. 
          Проведено комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних із відновленням 
експлуатаційних показників будівель на загальну суму 1439,5 тис. грн., в тому числі: 
капітальний ремонт покрівлі будівлі амбулаторії № 1 вул. Я. Мудрого, 48 м. Мукачево – 956,7 
тис. грн.; монтаж охоронної  та автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та 
керування евакуацією людей при пожежі та системи відеоспостереження на 4-х ФАПАх та 2-
х амбулаторіях, розташованих у сільській місцевості (ФАП № 1 с. Н.Коропець, вул. Мира, 67, 
ФАП № 2 с. Шенборн, вул. Головна,66, ФАП №3 с. Павшино, вул. Л.Українки,97, ФАП № 4 с. 
Лавки, вул. Нижнянська,3, АЗПСМ № 11 с.Дерцен, вул. Ракоці,72, АЗПСМ № 12 с. 
Н.Давидково, вул. Івана Франка,9) на суму 198,9 тис. грн.; роботи із забезпечення 
енергопостачання об’єкта будівництва амбулаторії по вул. І.Франка,65р – 26,3 тис. грн.; 
поточний ремонт фасадів амбулаторій № 2 та № 3 - 90,2 тис. грн.; роботи з доступності осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до вхідної групи нежитлового об’єктів 
амбулаторій відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» - 167,4 тис. 
грн. 
          Вартість робіт з модернізації та реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини за 2020 рік склала 3 653 тис. грн., з них по об’єктах: АЗПСМ № 4 Реконструкція 
групи вбудованих нежитлових приміщень будинку № 32 прим.17 по вул. Береста Олексія в м. 
Мукачево - 667,9 тис. грн.; АЗПСМ № 7 Реконструкція групи вбудованих нежитлових 
приміщень будинку № 113 прим.40 по вул. Зріні Ілони в м. Мукачево - 589,3 тис. грн.; 
АЗПСМ № 8 Капітальний ремонт амбулаторії по вул. Верді, 6/106 в м. Мукачево АЗПСМ № 
8 - 796,7 тис. грн.; АЗПСМ № 9 Реконструкція приміщення під амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини по вул. Осипенко, 39Б/81 - 1352,9 тис. грн.; АЗПСМ № 3 
Реконструкція вбудованих приміщень 1-го поверху пятиповерхової будівлі під амбулаторію 
загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД Мукачівської міської ОТГ» в м. 
Мукачево в межах лінійних розмірів фундаментів у плані по вул. Росвигівська,9 (закінчення 
робіт) - 197,5 тис. грн.; АЗПСМ № 12 Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №12 за 
адресою: с. Нове Давидково, вул. Ів. Франка, 9 (розпочато роботи) - 48,7 тис. грн. 
 З метою підвищення якості надання медичних послуг населенню, координації дій 
системи закладів охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади  
та забезпечення оперативного вирішення питань медичного характеру та формування 
постійно діючого консультативно-дорадчого майданчика у сфері охорони здоров’я рішенням 
82 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання «Про створення Ради громадського 
здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади та затвердження її 



персонального складу» від 20.08.2020 р. № 2008 створено Раду громадського здоров’я 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
 За підсумками незалежного аналізу фінансово-господарських показників серед 1 206 
902 державних та комунальних підприємств України КНП «ЦПМСД Мукачівської міської 
територіальної громади» отримало 1 місце серед підприємств Закарпатської області та 11 
місце серед суб’єктів господарювання України у номінації «Результативність та 
рентабельність» за 2020 рік. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: захворюваність, хворобливість, 
інвалідність та смертність населення від серцево-судинних, онкологічних, 
гастроентерологічних, пульмонологічних та захворювань на туберкульоз, що негативно 
впливає на середню тривалість життя населення; ВІЛ-інфекції та СНІДу, вірусного гепатиту. 
При здійсненні аналізу галузі охорони здоров’я, у зв’язку з проведенням медичної реформи 
другого рівня, періодично виникають проблеми  з недостатнім фінансуванням певних  
цільових медичних програм охорони здоров’я, а саме: забезпечення можливостей 
продовження життя реципієнтів ниркових та печінкових трансплантатів та  забезпечення 
лікарськими засобами  для медикаментозного лікування хворих на розсіяний склерозом, на 
державному рівні; покращення матеріально технічної бази медичного закладу другого рівня, 
а саме: придбання рентгенологічного обладнання; недостатній рівень охоплення 
скринінговими обстеженнями дорослого населення Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. 
 
Освіта  

Наявна мережа навчальних закладів сформована відповідно до освітніх запитів 
населення і задовольняє освітні потреби мешканців Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади у здобутті якісної освіти. Всі заклади працюють в єдиному 
освітньому просторі.  

Рішеннями 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020 р. № 136-137 до Мукачівської міської територіальної громади приєднано 2 
заклади загальної середньої освіти Іршавського району. У 2020 році в Мукачівській міській 
об’єднаній територіальній громаді функціонувало 24 заклади загальної середньої освіти 
комунальної форми власності в яких здобуває освіту 12 756 учнів, а саме: 1 опорний 
заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів; 1 НВК; 3 спеціалізовані школи І-ІІІ 
ступенів; 6 ліцеїв; 2 гімназії; 7 закладів загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів; 3 
заклади загальної середньої освіти І – ІІ ступенів; 1 заклад загальної середньої освіти І 
ступеня.  

На території міста Мукачево функціонують три заклади загальної середньої освіти 
недержавної форми власності (ліцей ім. Св. Іштвана з профільним навчання інформатики 
та іноземних мов, приватний навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Еммануїл», приватна гімназія «Індіго») та 
два заклади обласного підпорядкування (Закарпатський обласний ліцей-інтернат з 
посиленою військовою фізичною підготовкою та Мукачівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІ ступенів). 

Рішенням 82 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 22.08.2020 №2012 
створено Мукачівську міську  комунальну установу «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників»  Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

У 2020-2021 навчальному році у всіх ЗЗСО запроваджено систему «Моя школа».  
Щомісяця 15 учнів переможців олімпіад і конкурсів та 15 учнів переможців 

спортивних змагань ЗЗСО отримують стипендію міської ради в розмірі 1000 грн. 
З метою забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми 

потребами, в тому числі дітей з інвалідністю, а також їх соціалізації та інтеграції в 
суспільство    організовано інклюзивне навчання для 124  учнів закладів загальної середньої 
освіти.  В ЗДО Мукачівської міської об’єднаній територіальної громади створено 39 



інклюзивних груп для 44 вихованців, а в штатні розписи закладів введено  39 ставок 
асистентів вихователя. Інклюзивне навчання організовано у 20 закладах загальної середньої  
освіти: відкрито 96 інклюзивних класів, введено 85 посад асистентів вчителя, створено та 
затверджено склади команд психолого-педагогічного супроводу для кожного з учнів, 
розроблено індивідуальні програми розвитку,  укладено договори з фахівцями (в тому числі 
із залученими з інших закладів) на проведення корекційно-розвиткових занять. Організовано 
педагогічний патронаж для 20 учнів. 

За допомогою порталу  інклюзивної освіти  батьки можуть: зареєструватись та 
входити у систему за допомогою BankID або ЕЦП; подати заявку до інклюзивно-ресурсного 
центру, не виходячи з дому; отримати запрошення на проходження комплексного оцінювання 
(адреса, дата, час); зберігати заявку та висновок в електронному вигляді; контролювати 
проведення занять з дитиною. 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх 
шкіл Закарпатської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками 
ЗНО 2020 року: 3 заклади м. Мукачево увійшли у 10 кращих закладів Закарпатської області: 
Мукачівський ліцей – 1 місце,  СШ №16 – 4 місце,  ЗОШ № 20 ім. О.Духновича – 6 місце. 

У мережі закладів позашкільної  освіти  змін не відбулося. В м. Мукачево  
функціонують 3 заклади позашкільної освіти: МЦПО, МЦДЮТ та СОК ДЮСШ. Розвиток 
здібностей дітей здійснюється на базі різнопрофільних гуртків, секцій, клубів, творчих 
об’єднань та дитячих громадських організацій, які діють на базі закладів позашкільної 
освіти та закладів загальної середньої освіти. Мукачівський центр дитячої та юнацької 
творчості – це оновлений  заклад позашкільної освіти європейського зразка, який є одним 
з головних осередків дитячої творчості міста. Згідно навчального плану та мережі гуртків  
в МЦДЮТ  навчалось та виховувалось 1420 вихованців в 92 групах. Проведено 111 
заходів і залучено 8396 дітей. 

Управління освіти, молоді та спорту  Мукачівської міської ради постійно забезпечує 
позашкільні установи необхідними матеріалами  для проведення культурно-мистецьких 
заходів, майстер-класів, родинних свят. У Мукачівському центрі позашкільної освіти 
порівняно з минулим навчальним  роком  збільшилася кількість гуртків на 4 та вихованців в 
них на 18  (74 гуртків  20 профілів, в яких займались 1096 гуртківців).  Згідно навчального 
плану МЦПО було проведено 82 заходи залучено 2895 дітей. 

У 2020-2021 навчальному році автобусом «I-VAN AO7A1 10» реєстраційний  
№ АО 8369 ВВ організовано перевезення до закладів загальної середньої освіти м. Мукачева 
22-х учнів, що проживають в мікрорайоні «Шипка» та автобусом «АТАМАN – 0 – 093S2» 
реєстраційний №АО 5062 ВО організовано перевезення 26 учнів до Нижньокоропецької 
ЗОШ І-ІІ ступенів із сіл Дерцен, Гать та Павшино. 

Рішеннями 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020 р. № 127-135 до Мукачівської міської територіальної громади приєднано 9 
закладів дошкільної освіти Мукачівського району. У Мукачівській міській територіальній 
громаді функціонує 42 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності  та 1 
дошкільний підрозділ навчально-виховного комплексу приватної форми власності.  

Наявна мережа закладів дошкільної освіти відповідає регіональним особливостям, 
забезпечує потреби громадян в освітніх послугах, враховуючи індивідуальні та національні 
інтереси, здібності і обдарування дітей.    

У Мукачівській міській територіальній громаді працюють заклади, у яких освітній 
процес здійснюється: на угорській мові навчання (ДНЗ № 17, Дерценський ЗДО, 
Форношський ЗДО), чотири групи з англійською мовою навчання: ДНЗ № 5 (1 група), ДНЗ № 
19 (1 групи), ЗДО № 10 (2 групи). В ДНЗ № 16  організовано роботу 1 логопедичної групи та 
в ДНЗ № 20 – 1 спеціальної групи для дітей з особливими потребами.   

  У закладах дошкільної освіти організовано триразове харчування. Денна вартість 
харчування становить 38 грн., з яких 80 відсотків за перебування дітей сплачують батьки, 20 
відсотків оплати здійснюється з міського бюджету для  ЗДО розташованих у місті  та 50 
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відсотків за перебування дітей сплачують батьки, 50 відсотків оплати здійснюється з міського 
бюджету для ЗДО розташованих у сільській місцевості. У 2020 р. в ЗДО на 100 місцях 
виховується 91 дитина. 
 Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей та 
відповідно кількості груп в дошкільних навчальних закладів Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. Станом на 01.01.2021 р. у закладах дошкільної освіти Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади працюють 224 групи (з 10,5 та 12 год. 
перебуванням дітей), у яких виховуються 4 258 дітей. Дошкільною освітою охоплено 99,5 
відсотків дітей 5-річного віку. 

Управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради за  2020 рік 
проведено публічні закупівлі за кошти міського бюджету через електронну систему 
державних закупівель PROZORRO (придбання спортивного обладнання та інвентарю для 
СОКу ДЮСШ) на загальну суму 927,6 тис. грн. За наслідками проведеної закупівлі та 
укладених договорів економія бюджетних коштів склала  442,0 тис. грн.  

Закуплено для закладів освіти за рахунок додаткових коштів з державного бюджету: 
дезbнфікуючих засобів на суму 1159,2 тис. грн., засобів індивідуального захисту на суму 
448,9 тис. грн. 

Проведено  тендерні закупівлі на реалізацію Концепції «Нова українська школа», а 
саме: придбання меблів шкільних - 2 499,9 тис. грн. (економія склала 973,1 тис. грн.); 
придбання дидактичних матеріалів -  795,1 тис. грн. (економія склала 6,2 тис. грн.). 

 Проведено поточні ремонти приміщень закладів освіти на суму 804,8 тис. грн., на 
підготовку до нового опалювального сезону в закладах освіти  оплачено послуги повірки 
лічильників, вимірів опорів заземлення та інших на суму 358,9 тис. грн.  

За 2020 р. закуплено за рахунок коштів міського бюджету для покращення 
матеріально-технічної бази ЗДО та ЗЗСО Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади наступні матеріали та засоби: канцелярського  та навчального приладдя на суму 
328,5 тис. грн.; спортивних товарів на суму 158,2 тис. грн.; меблі дитячі та шкільні на суму 
3 472,7 тис. грн.; м`ягкий інвентар на суму 159,2 тис.грн.; комп’ютерне обладнання на суму 1 
132, 3 тис. грн.; підручники для поповнення бібліотечного фонду на суму 200,0 тис. грн.; 
кухонне приладдя для харчоблоків ДНЗ на суму 211,4 тис. грн.; будівельні матеріали на суму 
1 253,3  тис. грн.; прилади електричні побутові на суму 190,4 тис. грн.; миючі засоби та 
комплектуючі на суму 350,4 тис. грн.; протипожежне,рятувальне та захисне обладнання на 
суму 200, 0 тис. грн.; господарські товари на суму 194,4 тис. грн. 

Також проведено: благоустрій території ЗОШ № 7 - на суму 605,8 тис. грн.;  
благоустрій територій   ДНЗ на суму 1 823,2 тис. грн.; реконструкція дитячого спортивно-
оздоровчого комплексу СШ № 4 на суму 1 488,8 тис. грн.; реконструкція спортивного 
майданчика ЗОШ № 20 ім. О. Духновича на суму 1 451,5 тис. грн.; капітальний ремонт 
благоустрою території ММКУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на суму 552,6 тис. грн.; 
капітальний ремонт фасаду будівлі ММКУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на суму 1 385,2 
тис. грн.;  капітальний ремонт приміщень санвузлів початкової ланки  ЗОШ № 13 на суму 
934,2 тис. грн.; реконструкція мультифункціонального  майданчика для занять ігровими 
видами спорту в НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ст.-гімназія» на суму 1 469,0 тис. грн.; реконструкція 
мультифункціонального  майданчика для занять ігровими видами спорту ДЮСШ  на суму 
12,3 тис. грн.; капітальний ремонт головного та двох бічних фасадів з укріпленням стін та 
фундаменту ДНЗ № 12 по вул. Маргітича,7 в м. Мукачево на суму 1  586,3 тис. грн               . 
         Також проводяться роботи з реконструкції  ДЮСШ  кошторисною вартістю  81 848, 1 
тис. грн. 

Всього на реалізацію міських програм управління освіти, молоді та спорту 
Мукачівської міської ради передбачено з міського бюджету 5 928,2 тис. грн., станом на 
31.12.2020 р. профінансовано – 2 374,2 тис. грн., зокрема на:  

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



затверджену рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019 р. № 1673 передбачено з міського бюджету – 2 890,9 тис. грн. Станом на 
31.12.2020 р. профінансовано 749,7 тис. грн.: 197,1 тис. грн. - забезпечення  харчуванням  
учнів 1-11 класів із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  
піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; 
552,6 тис. грн. - забезпечення  харчуванням (безоплатні обіди) учнів  ЗОШ та вихованців 
ДНЗ, батьки яких учасники АТО, дітей-інвалідів, дітей із сімей учасників Афганської та 
інших локальних воєн, дітей які постраждали внаслідок ЧАЕС, дітей військовослужбовців, 
які загинули чи пропали безвісти під час проходження військової служби;  

Програмою розвитку освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади  
на 2020-2022 роки, затвердженою рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1679 передбачено з міського бюджету – 3 255,0 тис. грн. 
Станом на 31.12.2020 р. профінансовано 1 381,7 тис. грн.: 10,2 тис. грн.  - призи для 
нагородження переможців міського фестивалю колядницьких колективів ЗДО «Коляд-Коляд-
колядниця»; 105,5 тис. грн. - призи (дитячі іграшки) для проведення Всеукраїнського Дня 
дошкілля; 87,4 тис. грн. - призи для нагородження переможців міських конкурсів серед 
закладів ЗЗСО «Новорічна композиція», «Безпечне Мукачево», «Знай і люби свій край», 
«Воскресни писанко», міського конкурсу відеоаматорів, юних фото; 32,4 тис. грн. - матеріали 
для проведення міського конкурсу серед учнів ПНЗ «Подарунок для мами», «Великоднє 
дерево»; спартакіади з туризму та Тижня позашкільної освіти,; 219,9 – послуги для 
проведення акцій, свят, конкурсів для дітей та юнацтва; 270,0 тис. грн. - стипендії міської 
ради для обдарованої і талановитої учнівської молоді в галузі освіти; 479,0 тис. грн. – 
стимулювання обдарованої молоді (премія переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад 
II-III етапів, I-II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН, II-III етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, II-III 
етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені  
Т. Шевченка за червень 2020 р.; 177,3 тис. грн. стимулювання педагогічних працівників 
(премія педпрацівникам, учні яких стали переможцями  Всеукраїнських учнівських олімпіад 
ІІ-ІІІ етапів, І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН, ІІ-ІІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІ-ІІІ 
етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Т. Шевченка за червень 2020 р.). 
 Основними проблемними питаннями залишаються: необхідність подальшого розвитку 
мережі закладів дошкільної освіти; зменшення наповнюваності груп закладів дошкільної 
освіти; сприяння діяльності приватних закладів дошкільної освіти; зміцнення навчально-
матеріальної бази закладів освіти в частині створення відповідних умов навчання і виховання 
учнів, вихованців; недостатня забезпеченість закладів освіти сучасним навчальним 
приладдям, унаочненням, меблями. 
 
Підтримка сім’ї, дітей та молоді 
 Одним із пріоритетних напрямків розвитку Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади є створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, 
молоді, сім'ї, підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і 
самореалізацію, формування необхідних правових, гуманітарних та економічних передумов, 
надання соціальних гарантій та соціальних послуг.  
 В Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді працює 7 громадських 
об’єднань, які працюють в молодіжній сфері. Впродовж звітного періоду ними було 
проведено конкурси з соціальної реклами щодо протидії булінгу у молодіжному середовищі. 
Також з 17 по 19 січня 2020 р. для дітей Мукачівського осередку ПЛАСТ-НСОУ Станиця 
Мукачево в кількості 29 чоловік було організовано за кошти управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради вишкло-тренінг в станичному лещетарському (лижному) 
таборі «Снігова школа 2020». в с. Орявчик Львівської області. 



У 2020 р. для 156 дітей було організовано оздоровлення та відпочинок: а саме: 14 
дітей пільгових категорій за кошти державного бюджету в МДЦ «Артек» та ДП УДЦ 
«Молода гвардія»; 21 учень  з числа лідерів Мукачівської учнівської ради старшокласників  
та дітей  пільгових категорій за кошти міського бюджету відпочили в с.Гукливе 
Воловецького району; за кошти обласного бюджету оздоровилася та відпочила 121 дитина з 
пільгових категорій в таборах «Арніка», «Едельвейс» та «Зачарована долина» та «Горбок». 
 Програмою впровадження молодіжної політики  Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженою рішенням 69 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1676 передбачено з міського 
бюджету - 430,0 тис. грн. Станом на 31.12.2020 року профінансовано 62,8 тис. грн.:   
10,3 тис. грн. - матеріали для оформлення сцени, друкована продукція для організації 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  «Різдвяна зіронька»; 12,0 тис. грн. - послуги 
технічного забезпечення (освітлення) сценічного майданчика для проведення 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Різдвяна зіронька»; 40,5 тис. грн. - участь 
представників молодіжних організацій, органів учнівського та студентського самоврядування 
у форумах, семінарах, тренінгах (транспортні послуги, проживання представників 
Мукачівського осередку ПЛАСТ-НСОУ в с. Орявчик для участі в станичному лещетарському 
вишколі-тренінгу «Снігова школа 2020»). 

Станом на 01.01.2021 року на обліку служби перебуває 249 дітей, з них: 192 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 57 дітей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, 68 опікунів, 12 батьків-вихователів, 9 прийомних батьків, 6 кандидатів 
в усиновлювачі. Відомості про кожного  з них внесені до всеукраїнської бази даних ІЄАС 
«Діти», здійснюється контроль за дотримання прав та інтересів дітей. З загальної кількості 
облікованих дітей 123 дитини влаштовані до сімейних форм виховання, 90 дітей підлягають 
усиновленню. Для реалізації права статусних дітей на виховання в сімейному оточенні на 
території міста працюють 6 дитячих будинків сімейного типу та 5 прийомних сімей.  

Упродовж 2020 року проведена реєстрація народження 4 немовлят залишених 
батьками в лікарняних закладах, на облік служби взято 19 - дітей-сиріт, 48 дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та 26 дітей, які опинились в складних життєвих 
обставинах. Внаслідок проведених заходів: 4 дітей усиновлені, 6 дітей повернуті на 
виховання у біологічні родини, 19 дітей зняті з обліку внаслідок подолання батьками 
складних життєвих обставин, 22 статусних дітей влаштовані до сімейних форм виховання. З 
метою захисту житлових та майнових прав дітей, залишених батьківського піклування: 
накладено 3 заборони на відчуження житла, власниками або співвласниками якого є діти, за 
15 дітьми закріплено право користування житлом, в якому вони проживали на час набуття 
статусу, 17 дітей взяті на квартирний облік. 
 З метою запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, реалізації права на 
здобуття загальної середньої освіти, контролю за умовами проживання дітей влаштованих до 
сімейних форм виховання та дітей, які проживають в родинах групи ризику спільно з 
медичними працівниками, інспекторами сектору соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
працівниками ювенальної превенції, представниками навчальних закладів проведено 74 
профілактичних заходів, рейдів та перевірок. В ході яких за місцем проживання відвідано 
178 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, 39 дітей - вихованців дитячих 
будинків сімейного типу, 31 усиновлених дітей, 44 дітей, які виховуються у сім'ях опікунів 
та піклувальників. За наслідками виявленого: 3 дітей повернуті та влаштовані до навчальних 
закладів, 15 дітей вилучені з біологічних родин, 4 з них влаштовані до притулку та центру 
соціально-психологічної реабілітації для дітей, 11 дітей обласної дитячої лікарні, 67 батьків 
та осіб що їх замінюють притягнуті до адміністративної відповідальності за неналежне 
виконання обов’язків догляду та виховання дітей. 
 Проведено моніторинг дотримання прав дітей - учнів спеціальних навчальних 
закладів, які повернулися до своїх сімей у зв'язку з введенням карантинних заходів. Вивчено 
доцільність продовження ними навчання та цілодобового перебування в інтернатних 



установах. У результаті проведеної роботи для 3 дітей забезпечена можливість навчатись за 
місцем проживання.  
 За рахунок коштів, передбачених на реалізацію заходів Програми захисту прав дітей 
на 2020-2022 роки, для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
придбано 45 електронних книг, на загальну суму 162,9 тис. грн. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: низький рівень соціальної 
активності; високий рівень безробіття; недостатній рівень реалізації освітнього потенціалу 
молоді; соціально-негативні явища у молодіжному середовищі. 
 
Культура і духовність 

Одним із головних завдань Мукачівської міської ради є забезпечення високоякісних 
культурних послуг для всіх верств населення, збереження та поширення соціокультурного 
простору Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, здобутків культури, 
покращення матеріально-технічної бази мережі культурно - мистецьких закладів, сприяння 
розвитку самодіяльної художньої творчості мешканців, організація та проведення на 
високому рівні культурно-мистецьких та загальнодержавних масових заходів особливо в 
надскладних умовах карантинних обмежень, введених з метою запобігання поширенню 
коронавірусу. 

Культурно-дозвіллєві та інформаційні потреби населення забезпечують: Палац 
культури і мистецтв та клубні заклади с. Павшино, с. Шенборн, с. Нижній Коропець, с. Нове 
Давидково с. Дерцен, с. Лавки; Центр культури і відпочинку “Паланок”; Центр громадськості 
та національних культур; Централізована бібліотечна система Мукачівської міської 
територіальної громади, у структурі якої діють Центральна міська бібліотека ім. 
О.Духновича, міська бібліотека для дітей, бібліотека-філія № 7, бібліотеки-філії в с. 
Павшино, с. Шенборн, с. Н. Коропець, с. Н. Давидково, с. Дерцен; Мукачівський 
драматичний театр; Мукачівський історичний музей (знаходиться на самофінансуванні).  

Мистецьку освіту в Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді протягом 
звітного періоду забезпечували 3 початкові мистецькі школи: Мукачівська дитяча школа 
мистецтв ім. С. Мартона, Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі, Мукачівська 
хорова школа хлопчиків та юнаків.  
 У березні 2020 р. у зв'язку із запровадженими карантинними обмеженнями (до кінця 
травня 2020 року) було скасовано батьківську плату за навчання в початкових мистецьких 
закладах — надходження по оплаті за навчання за даний період повинні були скласти 494,0 
тис. грн.  
 Важливою подією в культурно-мистецькому житті громади стало відкриття 11 червня 
2020 р. Палацу культури і мистецтв — сучасного культурно-мистецького простору, 
спрямованого на задоволення культурних потреб жителів Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади.  
 З 20 серпня 2020 р. рішенням сесії Мукачівської міської ради в результаті реорганізації 
шляхом злиття двох мистецьких шкіл - Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 ім. С. Ф. 
Мартона та Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2 визначено правонаступником майна, 
прав та обов’язків новостворений комунальний заклад “Мукачівська дитяча школа мистецтв 
ім. С. Ф. Мартона” Мукачівської міської ради.  
 У вересні 2020 року затверджено список обдарованих і талановитих дітей та молоді 
Мукачівської міської об’єднаній територіальної громади, стипендіатів Мукачівської міської 
ради у галузі культури на 2020-2021 навчальний рік. За особисті здобутки у творчих 
фестивалях-конкурсах, мистецьких олімпіадах міжнародного, всеукраїнського та обласного 
рівнів у новому навчальному році щомісячну стипендію у розмірі 1,0 тис. грн. отримують 15 
учнів мистецьких шкіл. 

 З метою створення необхідних умов для позитивних змін у галузі культури 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади рішенням 69 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 року № 1658 затверджено Програму 



розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів на 2020 рік склав – 3 660,0 тис. грн., 
використання коштів за 2020 р. становить – 1 634,6 тис. грн., що були спрямовані на 
покращення якості культурно-мистецького життя Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади, матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв. Зокрема, 
кошти використано на: культурно-масову роботу – 368,5 тис. грн.; відзначення стипендіями 
учнів мистецьких шкіл – 390,0 тис. грн.; матеріально - технічне забезпечення – 743,7 тис. 
грн.; виконання заходів в рамках проєктів громадських ініціатив – 100,0 тис. грн., розвиток та 
забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади – 30,0 тис. грн.; створення міжгалузевої системи 
підготовки педагогічних кадрів – 2,4 тис. грн. 

Масові культурно-мистецькі заходи, як загальноміські так і у закладах культури, були 
відмінені у зв’язку з карантинними обмеженнями, однак, працівники галузі креативно 
підійшли до вимушеного творчого “простою” - активно працюючи у соцмережах, 
пропонуючи своїм глядачам, слухачам, відвідувачам своєрідний культурний онлайн-серфінг. 
Мукачівський драматичний театр проводив показ он-лайн вистав та серію аудіо-казок, які 
читали провідні актори театру. Бібліотеки пропонували топ-переліки кращих електронних 
книжок, які можна читати безкоштовно, Мукачівський історичний музей проводив віртуальні 
екскурсії, заклади клубного типу демонстрували онлайн трансляції концертів місцевих 
виконавців, викладачі та учні мистецьких шкіл окрім дистанційного навчання, приймали 
активну участь у дистанційних он-лайн конкурсах, здобуваючи почесні призові місця. 

Окрім Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, з метою підвищення рівня комфорту перебування в закладах 
культури, покращення матеріально-технічної бази, проведення поточних ремонтів за звітній 
період з міського бюджету виділено кошти на: поточний ремонт систем автоматичної 
пожежної сигналізації у Центрі культури і відпочинку “Паланок”, центральній бібліотеці, 
хоровій школі хлопчиків та юнаків - 135,8 тис. грн.; поточний ремонт приміщень старого 
корпусу будівлі у Мукачівській дитячій школі мистецтв ім. С.Мартона - 292,6 тис. грн. та 
поточний ремонт покрівлі - 35,6 тис. грн.; поточний ремонт приміщення та електропроводки 
в приміщеннях бібліотеки та Будинку культури с. Нижній Коропець - загальна вартість 
виконаних робіт складає 199,8 тис. грн.; поточний ремонт даху будівлі клубу с. Шенборн – 
199,5 тис. грн.; поточний ремонт приміщення клубу с. Павшино - 183,9 тис. грн.; поточний 
ремонт приміщення фоє клубу с. Лавки 196,0 тис. грн.; поточний ремонт хореографічної зали 
Будинку культури с. Дерцен -  197,2 тис. грн.; поточний ремонт  у Мукачівській хоровій школі 
хлопчиків та юнаків на загальну суму 40,0 тис. грн.; поточний ремонт та заміна вікна, 
встановлення обладнання для обліку водопостачання у Центрі громадськості та національних 
культур – 16,0 тис. грн.; поточний ремонт приміщень у Мукачівській хоровій школі хлопчиків 
та юнаків – 49,5 тис. грн. та встановлення відеоспостереження – 45,0 тис. грн.; поточний 
ремонт приміщень та заміна дверей у Центрі культури і відпочинку "Паланок" – 36,3 тис. 
грн.; поточний ремонт системи водопостачання , встановлення обладнання обліку, 
встановлення насоса, ремонт електроосвітлення у Палаці культури і мистецтв – 101,0 тис. 
грн.; придбання предметів та матеріалів, оплата послуг для Палацу культури і мистецтв – 
737,3 тис. грн.; придбання меблів для Центру громадськості та національних культур, з 
метою покращення матеріально-технічної бази, облаштування приміщень та робочих місць – 
72,0 тис. грн.; придбання вікон та дверей для Мукачівської дитячої школи мистецтв №1 ім. 
С.Мартона та Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків на загальну суму 166,0 тис. 
грн.; придбання безконтактних термометрів – 7,6 тис. грн.; придбання відеоапаратури для 
Мукачівського драматичного театру на суму 51, 3 тис. грн.; проведення локальної мережі для 
Центру громадськості та національних культур на загальну суму 39, 6 тис. грн.  

З метою заощадження коштів у звітному періоді відділом культури Мукачівської міської 
ради у системі електронних закупівель Прозорро було проведено надпорогові закупівлі 
(закупівлі на суму понад 200 тис. грн.. товари/послуги і 1,5 млн роботи). Очікувана вартість 



закупівель становила 3 331,3 тис. грн. За результатами закупівель укладено 5 договорів на 
загальну суму 2 742,0 тис. грн. Сума економії коштів становить 589,3 тис. грн. Проведено 246 
закупівель без використання системи Прозоро на суму 5 691,6 тис. грн. Опубліковані 204 
звіти про укладені договори на суму 5 263,1 тис. грн. 

Мукачівський історичний музей, в оперативному управлінні якого знаходиться - 
Мукачівський замок “Паланок”, за звітній період відвідало 105 538 осіб, з них: 70 089 - 
дорослих, 11 381 - пільгові категорії (студенти, пенсіонери), 16 704 - дітей, 7 364 - 
безкоштовно (учасники АТО, інваліди І, ІІ груп, інваліди війни, чорнобильці, діти-сироти та 
ін.).  

Під час карантинних обмежень з 17.03.2020 року по 11.05.2020 року Мукачівський 
історичний музей був зачинений для відвідувачів. Планові доходи Мукачівського історичного 
музею на 2020 рік за спеціальним фондом місцевого бюджету становлять 13 500,0 тис. грн. За 
звітній період надійшло доходів на загальну суму 5 575,3 тис. грн., здійснено видатків на 
загальну суму – 6 523,15 тис. грн. 

Протягом звітного періоду проходили активні роботи по реконструкції будівлі 
Мукачівського замку «Паланок» та благоустрою території. 

За час карантину музей почав більше працювати з онлайн-форматами — віртуальні 
екскурсії, створення та представлення широкому загалу фільму про історію і сьогодення 
музею. Дану інформацію розміщено на офіційній сторінці Мукачівського історичного музею 
у соціальній мережі Фейсбук. 

Мукачівський історичний музей подав проєкт “Реміснича мануфактура "Паланок" на 
конкурс Українського культурного фонду в рамках програми “Культура. Туризм. Регіони”. У 
червні укладена грантова угода. Очікуваний бюджет проєкту Реміснича мануфактура 
«Паланок»: 613,0 тис. грн. Запитувана сума від Українського культурного фонду 499,9 тис. 
грн. За звітний період проєкт презентував цікаві історичні реконструкції, середньовічні 
забави, квести, майстер-класи та ремесла: онлайн квест-екскурсії «Кельти – хто вони?», 
«Місто під захистом Святого Мартина», «Угода з князем», «Велична жінка в тіні чоловіка», 
«Героїчна боротьба і підступна зрада», «Монетний двір», «Кохання, що збентежило Європу» 
із серії «Таємниці замкової майстерні». Проведено майстер-класи з гончарства, клаптикового 
шиття, лялькарства, різьби по дереву, приготування страв середньовічної кухні, плетіння з 
кукурудзяного листя, оздоблення пряників. 

В рамках проєкту проведено також історичний фестиваль-реконструкцію весілля Ілони 
Зріні та Імре Текелі. У зв'язку із карантинними обмеженнями, культурно-туристична атракція 
відбувалася в он-лайн форматі. В рамках виконання проєкту передбачено влаштування на 
території музею ремісниче містечко з майстернями, відкритими майданчиками та зонами 
відпочинку.  

Також Мукачівський історичний музей приймає участь у проєкті ЄС «СМАРТ Музей: 
сучасні форми представлення культурної спадщини», що діє в рамках грантової програми 
транскордонного співробітництва Європейського Союзу Європейського інструменту 
сусідства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020». Сума гранту Європейського 
Союзу для українських партнерів – 280 тис. євро. Протягом 24 місяців в рамках проєкту, 
який стартував у вересні 2019, заплановано: реставраційні роботи у замку Паланок, історичні 
дослідження, виготовлення анімаційного фільму про історію Мукачівського замку, 
створення інтерактивної експозиції «Історія замку Паланок», проведення краєзнавчих уроків 
для школярів. Команда проєкту Smart Museum активно працює над втіленням проєкту, що 
передбачає використання смарт технологій для представлення культурно-історичної 
спадщини в новому форматі, перетворення традиційного музею на інтерактивне середовище, 
яке відповідало б очікуванням різних відвідувачів, допомогаючи вивчати, відчувати й 
переживати історію. У 2020 році робочою групою Smart Museum було оголошено тендер на 
розробку анімаційного міні-серіалу про історію Замку Паланок. Після оголошення, 
комунікацій, уточнюючих зустрічей переможцями обрано Консорціум Darvideo Animation 



Studio та orestfilm. Триває робота і над розробкою дизайн-проєкту та оформленням 
експозиції «Історія замку «Паланок». 

Основними проблемними питаннями залишаються: потреба у капітальних ремонтах 
окремих приміщень закладів культури і мистецтв; потреба у нових музичних інструментах та 
сценічних костюмах; потреба у поповненні бібліотечних фондів новими документами, 
передплата більшої кількості періодичних видань для задоволення читацького попиту. 
 
Фізичне виховання і спорт 
 В Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді значна увага 
приділяється розвитку фізичної культури і спорту, покращенню матеріально-технічної 
бази відповідних закладів, вдосконаленню всіх напрямків фізкультурно-спортивної 
діяльності. 
 Впродовж звітного періоду в м. Мукачево  функціонує СОК ДЮСШ Мукачівської 
міської ради, де працює 6 відділень з наступних видів спорту: баскетбол, бокс, велоспорт, 
художня гімнастика,, легка атлетика, пауерліфтінг, карате і теніс, в яких займається 311 учнів в 
36 групах, що на 3 групи більше порівняно з минулим навчальним роком.  
 Також в Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді діють 30 спортивних 
клубів: м. Мукачево – 26; с. Нове Давидково – 1; с. Дерцен – 1; с. Нижній Коропець – 1; с. 
Лавки – 1, в яких займається 1 560 вихованців.  
 В Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді функціонують: м. Мукачево 
- 3 стадіони, 4 плавальні басейни, 6 футбольних полів, 49 спортивних майданчиків, 19 
спортивних залів; в приєднаних селах функціонують 10 футбольних полів, зокрема: с. Нове 
Давидково – 1; с. Дерцен – 7; с. Нижній Коропець – 1; с. Лавки – 1. Всього 85 спортивних 
споруд. 
 Забезпечено проведення спортивно-масових заходів з олімпійських та неолімпійських 
видів спорту. Протягом звітного періоду проведено наступні заходи зі спорту: змагання з 
легкоатлетичного багатоборства; міжнародний різдвяний турнір з баскетболу серед 
ветеранів; всеукраїнський шаховий фестиваль “Різдвяне Мукачево 2020”; зимовий чемпіонат 
України з легкої атлетики (метання); відкритий турнір з карате (серія С) – «FIGHT CUP»; 
проведено першість області з баскетболу серед юнаків та дівчат; міська спартакіада з 
волейболу серед юнаків ЗЗСО; відкритий дитячо-юнацький футзальний турнір з міні-
футболу «Кубок ДЮХФШ «Синай – 2020»; відкритий дитячо-юнацький футзальний турнір з 
міні-футболу «Кубок Закарпаття – 2020»; груповий етап чемпіонату України з футболу серед 
ветеранів 55+ років пам`яті Юрія Войнова; І тур чемпіонату Закарпатської області з футболу 
(вища ліга) ФК Ф. Медвідя» Н. Давидково; ІІ тур чемпіонату Закарпатської області з футболу 
(вища ліга) ФК Ф. Медвідя» Н. Давидково; ІV тур чемпіонату Закарпатської області з 
футболу (вища ліга) ФК Ф. Медвідя» Н. Давидково; V тур чемпіонату Закарпатської області 
з футболу (вища ліга) ФК Ф. Медвідя» Н. Давидково; ІІ тур чемпіонату Закарпатської області 
з футболу (перша ліга),  с. Нижній Коропець; ІV тур чемпіонату Закарпатської області з 
футболу (перша ліга),  с. Нижній Коропець. 
 Спортсмени Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за звітній період 
взяли участь у 31 виїзному змаганні з різних видів спорту обласного та всеукраїнського 
рівня. 
 Програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженою рішенням 69 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1675, передбачено з міського 
бюджету 200,0 тис. грн. (олімпійський вид спорту). Станом на 31.12.2020 р. профінансовано 
180,0 тис. грн. - відзначення кращих тренерів та спортсменів, обдарованої учнівської молоді 
щомісячними стипендіями. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: невідповідність сучасним вимогам  
кількості та оснащеності спортивних споруд в приєднаних селах Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади; недостатність кваліфікованих фізкультурних кадрів, 



тренерів. 
 
Забезпечення умов для економічного розвитку та структурні перетворення 
Регуляторна політика та розвиток підприємництва 
 Здійснення регуляторної політики в Мукачівській міській територіальній громаді 
спрямовано, насамперед, на недопущення прийняття економічно недоцільних та 
неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки 
регуляторних актів, скасування нормативно-правових актів, що стримують розвиток 
підприємництва. 
 Впродовж 2020 року прийнято 18 регуляторних актів, з них виконавчим комітетом 
Мукачівської міської ради - 13, Мукачівською міською радою – 5, проведено відстежень - 26, 
з них: базових – 16, повторних - 8, періодичних - 2. 
 Протягом звітного періоду проєкти регуляторних актів з відповідним аналізом 
регуляторного впливу надавалися до Державної регуляторної служби України для підготовки 
у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення 
проєктів регуляторних актів, відповідно до принципів державної регуляторної політики на 
виконання вимог ч.2 ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності». 
 Також до Державної регуляторної служби України надавалися нормативно-правові 
акти для визначення ознак регуляторного акта згідно положень ст.1 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
 Впродовж 2020 року було прийнято 11 рішень про внесення змін до планів діяльності 
з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 
2020 рік, з них Мукачівською міською радою – 3, виконавчим комітетом Мукачівської 
міської ради – 8.  
 З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у 
відповідності до ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», у визначений законодавством термін рішенням 2 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 03.12.2020 року № 26 «Про затвердження 
плану діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік» та рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 17.11.2020 року № 455 «Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних 
актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 2021 рік» затверджено плани 
діяльності з підготовки регуляторних актів та графіки проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік. 

З метою усунення перешкод, що стримують розвиток підприємницької діяльності на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, дотримання 
ефективності, доцільності, адекватності, передбачуваності, збалансованості та прозорості 
здійснення державної регуляторної політики відповідно до Закону України  «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням 72 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 23.01.2020 р. № 1759 «Про здійснення 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» затверджено Положення 
про здійснення Мукачівською міською радою, її виконавчими органами та Мукачівським 
міським головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  
 Інформація щодо здійснення регуляторної політики Мукачівською міською радою та 
виконавчим комітетом Мукачівської міської ради розміщена на порталі Мукачівської міської 
ради www.mukachevo-rada.gov.ua в розділі «Управління містом. Регуляторна діяльність». 
 Реєстр регуляторних актів, плани діяльності з підготовки регуляторних актів та 
графіків проведення відстежень їх результативності Мукачівської міської ради та її 
виконавчого комітету розміщено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних 
https://data.gov.ua. 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/
https://data.gov.ua/


 Мукачівська міська об’єднана територіальна громада зареєстрована на платформі 
загальнодержавної системи оприлюднення і систематизації регуляторних актів - Платформа 
ефективного регулювання. Посилання на Платформу та банер розміщено на офіційному 
порталі Мукачівської міської ради. 

Відповідно до рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання «Про 
затвердження Положення «Про бюджет громадських ініціатив Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади» від 20.02.2020 р. № 1790 в період з 01 по 15 вересня 2020 
р. проведено конкурс – загальноміське голосування та голосування в старостинських округах 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за подані проєкти. За результатами 
загальноміського голосування сформовано рейтинг проєктів, який і став, відповідно до 
Положення, основним фактором при виборі проєктів рекомендованих для реалізації у 2021 
році. В результаті, рішенням Мукачівської міської ради затверджено перелік з 35 проєктів, 
що реалізовуватимуться в рамках Бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади у 2021 році. 
 Станом на 01.01.2021 р. у відділі «Центр надання адміністративних послуг» 
Мукачівської міської ради мешканці Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади та суб’єкти господарювання мають можливість отримати 336 адміністративних 
послуг, які затверджені рішенням 84 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання «Про 
затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Мукачівської міської ради» від 22.10.2020 р. № 2053. 
 Впродовж 2020 року відділом «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської 
міської ради надано 43 651 адміністративні послуги: адміністративні послуги Мукачівської 
міської ради – 18 764; державна реєстрація речових прав на нерухоме майно –  
6 004; державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 3 214; послуги 
Мукачівського відділу Держгеокадастру – 525; реєстрація та зняття з реєстрації місця 
проживання – 7 567; запити про місце проживання  - 3 131; повідомлення про зняття з місця 
проживання – 621; протоколи про адміністративні правопорушення  у зв’язку із порушенням 
термінів реєстрації місця проживання - 375; довідка про реєстрацію місця проживання 
(зареєстрованих осіб) – 7 051; оформлення і видача паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм у формі ID картки; оформлення і видача паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм – 650; 
звернення громадян – 4 981; соціальна державна допомога – 7 830; житлові субсидії – 2 680; 
надання пільги на ЖКП – 1 757; державна допомога інвалідам – 1 250; допомога учасникам 
АТО – 850; щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам – 350. 
 Загальна кількість звернень до ЦНАП в середньому складає 250-300 громадян в день.  
 За надання адміністративних послуг протягом звітного періоду до бюджету 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади надійшло коштів на загальну суму 
5 687,6 тис. грн. 
 ЦНАП працює за принципом “єдиного вікна”. Актуальними в роботі ЦНАП 
залишаються онлайн консультації, за допомогою яких кожен бажаючий може звернутись до 
адміністратора чи державного реєстратора, і йому, без відвідування Центру, буде надана 
фахова консультація, яка є важливою складовою отримання адміністративної послуги. 
 За підсумками 2020 року в структурі Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України в м. Мукачево кількість юридичних осіб станом на 01.10.2020 р. 
становить – 2 402 од.  
 Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади здійснюють публічні закупівлі товарів, робіт та послуг через 
електронну систему закупівель Prozorro відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі».  

За результатами проведення закупівель розпорядниками бюджетних коштів громади з 
використанням електронної системи закупівель PROZORRO станом на 31.12.2020 р. 
заощаджено більше 38,4 млн. грн. 



Всього за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. проведено 2 151 успішну закупівлю на 
загальну суму більше 354,5 млн. грн., зокрема: 993 допорогових закупівель зі звітами про 
укладені договори на суму більше 22,6 млн. грн.; 952 торги по спрощеній процедурі на суму 
72,7 млн. грн.; 132 відкриті торги на суму 187,5 млн. грн.; 59 переговорних процедур на суму 
31,3 млн. грн.; 14 відкритих торгів з публікацією англійською мовою на суму 40,4 млн. грн. 

Найбільшу економію бюджетних коштів при здійсненні закупівель, в тому числі і 
через систему PROZORRO, отримано управлінням освіти, молоді і спорту Мукачівської 
міської ради на суму майже 24,0 млн. грн., що спричинено введенням карантинних заходів і 
відповідно зменшенням обсягів закупівель, а також комунальним некомерційним 
підприємством «Мукачівська центральна районна лікарня» в сумі більше 4,8 млн. грн., 
відділом капітального будівництва та управлінням міського господарства у сумі майже по 
4,0 млн. грн. кожним. 
 Моніторинг публічних закупівель розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади проводиться шляхом 
використання інструментів моніторингу: офіційного порталу використання публічних коштів 
- Prozorro.gov.ua, публічного модулю аналітики - Bi.prozorro.org тощо. Щотижневий звіт 
щодо здійснення закупівель розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів через 
електронну систему закупівель “Prozorro” висвітлюється на порталі Мукачівської міської 
ради в розділі “Публічні закупівлі”. Проводиться також моніторинг щодо реєстрації та 
систематичного наповнення службових кабінетів на Єдиному веб-порталі використання 
публічних коштів  розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади.   
 На виконання Програми розвитку економічної, міжнародної, інвестиційної та 
туристичної діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної  громади на 2020-
2022 роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради за відповідний період було 
проведено наступну роботу у напрямку розвитку економічної, інвестиційної діяльності: 
проведено безкоштовний семінар на тему «Новації податкового законодавства» за участі 
близько 125 учасників-представників суб’єктів підприємницької діяльності та підприємств 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за підтримки Асоціації платників 
податків, Спілки аудиторів України, Податкової інспекції, сектору з питань праці УПСЗН 
Мукачівської міської ради, під час якого було розглянуто питання актуальних змін та новацій 
податкового законодавства, порядку застосування РРО; організовано презентацію програми 
для розвитку малого та мікробізнесу за участі всіх бажаючих представників підприємництва 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, під час якої учасники отримали 
актуальну інформацію щодо критеріїв відбору, умов участі та особливостей реалізації 
Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»; взято участь в організації та проведенні 
науково-практичного семінару «Новації податкового, бюджетного та трудового законодавства 
у 2020 році, порядок застосування РРО» за підтримки та участі Асоціації платників податків, 
Спілки аудиторів України, Податкової інспекції та сектору з питань праці УПСЗН 
Мукачівської міської ради на базі Мукачівського державного університету; проведено 
вебінар-тренінг для представників малого та середнього бізнесу Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади фахівцями Громадської школи бізнесу на тему прийняття 
рішень під час кризи та прогнозування ринків збуту в умовах економічної рецесії; 
організовано практикум «Системний підхід в управлінні особистими фінансами. Особистий 
фінансовий план» за сприяння Центру підтримки підприємництва Закарпаття; проведено 
зустріч міського голови з власниками готельних закладів та закладів харчування з метою 
обговорення питань, пов’язаних з умовами роботи бізнесу у випадку віднесення 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади до «червоної зони» чи введення 
локдауну, розробки дієвого механізму співпраці влади, бізнесу та громадян задля 
недопущення критичної ситуації та мінімізації негативного впливу у економічній та 
соціальній сферах громади; організовано безкоштовний практикум для власників готельного 
та ресторанного бізнесу Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади «Ефективне 



ведення бізнесу» щодо методів організації роботи закладів в сучасних умовах, в умовах 
карантинних обмежень з метою мінімізації витрат та підвищення ефективності діяльності; 
надано ряд консультацій щодо умов та механізму отримання одноразової матеріальної  
допомоги для найманих працівників та ФОПів, діяльність яких потрапляє під заборону через 
обмежувальні карантинні протиепідемічні заходи. 
 У звітному періоді 80 сесією Мукачівської міської ради 7-го скликання від  
25.06.2020 р. прийняті наступні рішення щодо встановлення розмірів ставок місцевих 
податків та зборів на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2021 рік: № 1948 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб - 
підприємців на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 
рік» ; № 1947 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 рік»; № 1949 «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»; № 1946 «Про 
встановлення розміру ставки транспортного податку на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади»; № 1943 «Про встановлення ставок із сплати земельного 
податку на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади». 

Також у зв’язку з необхідністю забезпечення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), було розроблено та 
Мукачівською міською радою прийнято рішення «Про внесення змін до прийнятих рішень 
про встановлення місцевих податків щодо зменшення ставок єдиного податку», яким було 
встановлено з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. ставку єдиного податку для фізичних осіб – 
підприємців платників І групи спрощеної системи оподаткування на території Мукачівської 
міської ОТГ - 0 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року та відповідно для платників ІІ 
групи - 0 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року. 
 Протягом звітного періоду рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
від 20.02.2020 р. № 1789 затверджено Стратегію розвитку Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2027 року. 
 З метою задоволення потреб Мукачівської міської ради та її виконавчих органів у 
сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, обміну досвідом з українськими та 
закордонними партнерами у сфері розвитку електронного врядування та електронної 
демократії, а також для розвитку платформи електронної демократії е-DEM прийнято 
рішення 82 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 20.08.2020 р. № 2009 «Про 
вступ Мукачівської міської ради до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація відкритих міст». 
 Основними проблемними питаннями залишаються: недостатня активність 
громадськості щодо застосування на практиці права участі в регуляторній діяльності органів 
виконавчої влади; відсутність дешевих кредитних ресурсів; низький рівень професійної 
підготовки кадрів малого і середнього бізнесу, низький рівень іноваційно-інвестиційної 
активності суб’єктів малого і середнього підприємництва; недостатня інформаційна та 
правова обізнаність суб’єктів підприємництва. 
 
Управління об’єктами комунальної власності, містобудування 
Нерухомість 
 Стабільному розвитку економіки сприяє забезпечення ефективного використання 
комунальної власності, прозорість діяльності підприємств комунального сектору, 
вироблення нових підходів і принципів у реалізації своїх функцій власника та збільшення 
надходжень до бюджету. 



 Станом на 01.01.2021 р. нараховується 17 унітарних комунальних підприємств, що 
створюють сектор економіки та надання послуг населенню, в тому числі ММКП 
«Мукачівводоканал». 
 Надходження до міського бюджету від використання майна комунальної власності на 
правах оренди за 2020 р. склали 753,9 тис. грн. 
 Основним проблемним питанням залишається: відсутність документального 
оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна територіальної 
громади. 
 
Земельні ресурси та земельні відносини 
 За даними оцифрованої версії карти Мукачево в системі “Digitals”, Геодезичні 
інформаційні системи-6, земельний фонд міста Мукачева становить  
2 825,88 га і відповідно до цільового використання земель поділяється на 9 категорій. 
Найбільшу частку займають землі житлової та громадської забудови.  

Земельний фонд  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади станом на 
01.10.2020 року складає орієнтовно 12 514,98 га за даними Головного управління 
Держгеокадастру у Закарпатській області. Структура земельного фонду відповідно до 
цільового використання земель складає орієнтовно: забудовані землі – 2 987,5874 га; 
сільськогосподарські угіддя – 6 437,2279 га; ліси і інші лісовкриті площі – 1 995,2 га; землі 
водного фонду – 233,038 га.  
 За звітний період рішеннями сесії Мукачівської міської ради затверджено технічну 
документацію нормативно-грошової оцінки земель с. Н. Давидково, с. Павшино., 
здійснюються заходи з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель м. Мукачево. 
 Здійснюється безоплатна передача земельних ділянок комунальної власності 
громадянам Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за цільовим 
призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 
господарства. 
 За звітний період укладено 297 договорів оренди земельних ділянок комунальної 
власності Мукачівської міської ради на загальну суму 1 885,3 тис. грн. 

За звітній період Мукачівською міською радою були прийняті рішення про надання 
дозволів на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених 
пунктів с. Дерцен та с. Н. Давидково Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 
 Вартість продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають в комунальній власності за 2020 рік становить 26 143,2 тис. грн. 
 Надходження по платі за встановлення земельного сервітуту за 2020 рік склали в сумі 
763,6 тис. грн. Всього за звітний період укладено 193 сервітутних договорів. 
  Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених вилученням 
сільськогосподарських угідь для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським 
виробництвом за 2020 р. становить 101,9 тис. грн. 
 У звітному періоді проводилася робота по інвентаризації земель та об'єктів 
комунальної власності Мукачівською міською об’єднаної територіальної громади, що 
дозволить в 2021 році більш цілеспрямовано вирішувати питання землекористування, в тому 
числі виявлення суб'єктів господарювання, які уникають оформлення договорів оренди землі 
та ефективному використанню об’єктів комунальної власності. Це також дозволить 
визначити нові земельні масиви для аукціонного продажу і наповнення бюджету, а також 
виділення земельних ділянок учасникам АТО та іншим заявникам.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: недосконала законодавча та 
нормативно-правова база щодо ринку землі; відсутність правоустановчих документів, які б 
посвідчували право користування земельними ділянками, що знаходяться під об’єктами 



Міністерства оборони України, Держкордону, МВС України, а також інших державних та 
комунальних установ; банкрутство та ліквідація постійних користувачів земельних ділянок 
комунальної власності та відсутність договірного оформлення користування земельними 
ділянками новими власниками нерухомого майна. 
 
Містобудування 
 Основним завданням містобудування є моніторинг і контроль за дотриманням 
містобудівного законодавства, створення певного матеріального середовища, у якому 
потреби людей повинні задовольнятися у найкращий спосіб, шляхом проведення 
містобудівної політики, яка полягає у розробці державних стандартів, норм і правил, 
пов’язаних з плануванням, забудовою й іншим використанням територій, у підготовці і 
впровадженні містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених 
пунктів. 
 Впродовж звітного періоду видано вихідні дані для проєктування наступних об'єктів: 
реконструкція вбудованих нежитлових приміщень по вул. Береста Олексія, 32/17; 
реконструкція цеху літера З з влаштування офісних приміщень у піддаховому  просторі по 
вул. Гоголя Миколи, 24; реконструкція нежитлових приміщень під навчальні класи по вул. 
Миру, 19Б; будівництво боксів для автотехобслуговування та допоміжних будівель по вул. 
Пряшівська, 5; реконструкція першого поверху хірургічного корпусу під відділення 
екстренної (невідкладної) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства 
"Мукачівська центральна районна лікарня" по вул. Пирогова Миколи, 8-13; будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими торгово-офісними приміщеннями по 
вул. Миру, 11С, будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Духновича 
Олександра, 93Г, будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Духновича 
Олександра, 93Д, будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Духновича 
Олександра, 93 В, реконструкція будівлі комплексу під магазин продовольчих та 
непродовольчих товарів по вул. Берегівська, 70, влаштування споруди тепло-генераторної  
(котельні) модульного типу по вул. Лермонтова Михайла, 35Б, будівництво торгових 
приміщень по вул. Мігая Мункачі, 5, будівництво торгово-офісних приміщень по вул. 
Духновича Олександра, 79, будівництво складів по вул. Свалявська, 10 та по вул. Об’їздна, 
94, реконструкція цеху під торгово-складські приміщення по вул. Крилова Івана, 70, 
будівництво комерційного закладу громадського харчування з виробничо-складськими 
приміщеннями по вул.Духновича Олександра, 89А, будівництво багатоквартирного 
житлового будинку з комерційними будівліми по вул. Маргітича Івана, 39, будівництво 
спортивного залу з кімнатами відпочинку по вул. Манайла Федора, 39-41, будівництво 
газової котельні по вул. Миру, 86Е, будівництво багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями по вул. Зріні Ілони 67з, будівництво Новодавидківського 
дошкільного навчального закладу Мукачівської міської ради в с. Нове Давидково, 
будівництво молитовного будинку по вул. Трудова, 15. 
 Підготовлено та схвалено 4 проєкти рішення сесії Мукачівської міської ради  про 
надання дозволів на розроблення містобудівної документації місцевого рівня: «Виготовлення 
генерального плану суміщеного з детальним планом території села Шенборн Мукачівського 
району Закарпатської області»; про розроблення детального плану території по вул. Миру, 7 в 
місті Мукачево; «Виготовлення генерального плану суміщеного з детальним планом 
території села Лавки Мукачівського району Закарпатської області»; про надання дозволу на 
розроблення детальних планів на території міста Мукачева територій земельної ділянки 
обмеженої вулицями Лермонтова Михайла, Духновича Олександра, Дулова Василя; про 
розроблення детального плану території по вул. Крилова Івана в місті Мукачево для 
будівництва сміттєспалювального заводу. 

Оформлено 14 архітектурно-планувальних завдань на виготовлення проєктів 
оздоблення фасадів житлових будинків та стаціонарних приміщень підприємницької 
діяльності  та оформлення вітринно – рекламного господарства. 



Проведено 32 архітектурно-містобудівні ради з питань розміщення об'єктів 
архітектури та містобудування. 
 На Програму забезпечення діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
на 2020–2022 роки, затверджену рішенням 69 позачерговою сесією 7-го скликання 
Мукачівської міської ради від 05.12.2019 р. № 1649 передбачено видатки на 2020 рік в сумі 
1 895,0 тис. грн. За звітній період використано 1 119,57 тис. грн., зокрема: 31,5 тис. грн. - 
виготовлення 5 технічних паспортів на об’єкти комунальної власності; 246,4 тис. грн. 
виготовлення 2 документів з проєктно-планувальних робіт детальні плани території 
Мукачівської міської ради; 127,3 тис. грн. – виготовлення 21 звіту з експертно-грошової 
оцінки земельних ділянок; 699,9 тис. грн. – виготовлення 3 договорів з технічної 
документації з нормативно-грошової оцінки населених пунктів; 14,5 тис. грн. – виготовлення 
1 проєкту технічної документації із землеустрою. 
 Основним проблемним питанням залишається необхідність проведення відповідно ст. 
22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» організаційної роботи щодо 
створення містобудівного кадастру. 
 
Фінансові ресурси 
 Впродовж 2020 р. в Мукачівській міській об’єднаній територіальній громаді 
здійснювались всі необхідні видатки для забезпечення функціонування бюджетних установ 
основних галузей соціально-культурної сфери: освіти, охорони здоров’я, культури, 
соціального захисту та соціального забезпечення, фізичної культури і спорту, вдалось 
акумулювати фінансові ресурси та спрямовувати їх на забезпечення своєчасної виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв і комунальних 
послуг цих установ.  
 Забезпечено належне фінансування заходів з утримання та розвитку комунального 
дорожнього господарства, з оновлення інфраструктури, благоустрою, ЖКГ, тощо.  

За 2020 р. до загального фонду бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади надійшло 676 177,5 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при 
затвердженому  плані 749 948,7 тис. грн. Рівень виконання становить 90,2 відсотка. До плану 
не надійшло 73 771,2 тис. грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року 
надходження зросли на 20 698,9 тис. грн. грн. або на 3,2 відсотка. 

З державного бюджету одержано офіційних трансфертів на загальну суму  
223 817,7 тис. грн., при уточненому плані 233 778,5 тис. грн. Рівень виконання становить 
95,7 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження офіційних 
трансфертів зменшились на 229 177,3 тис. грн. або  на 50,6 відсотків. 

За 2020 р. до спеціального фонду бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади надійшло 63 083,8 тис. грн., при затвердженому плані  
96 581,2 тис. грн. Виконання становить 65,3 відсотка.  

В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах міського бюджету (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) склали в сумі 739 261,3 тис. грн., при 
затвердженому плані 846 532,9 тис. грн. Рівень виконання за звітній період до затвердженого 
плану складає 87,3 відсотка.  

Вжиття карантинних заходів суттєво вплинуло на виконання бюджету Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади в цілому, а саме: скасовано плату за землю та 
податок на нерухомість за березень місяць; зниження промисловими підприємствами обсягів 
виробництва та скорочення працівників, що спричинило зменшення обсягу фонду оплати 
праці на економічно-активних підприємствах Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, звільнено від сплати єдиного податку фізичних осіб-підприємців І 
та ІІ групи за травень, червень; зменшився обсяг доходів до оподаткування платників ІІІ 
групи єдиного податку; звільнено від сплати за договорами сервітутного землекористування 
для розміщення тимчасових споруд (терас) фізичних та юридичних осіб, діяльність яких 



тимчасово призупинена у зв’язку з дією карантину (з 01 травня по 31 грудня 2020 року); 
суттєво зменшився обсяг реалізації підакцизних товарів суб’єктів господарювання роздрібної 
торгівлі; зменшився обсяг надання адміністративних послуг з оформлення та обміну 
документів ( ЦНАП, міграційна служба). 
 

 
 
Бюджет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за 

видатками з урахуванням змін затверджено в сумі 1 128 061,4 тис. грн, в тому числі 
загальний фонд – 858 875,6 тис. грн.  та спеціальний фонд – 269 185,8 тис. грн. 

Видатки міського бюджету (разом загальний і спеціальний фонд) за 2020 рік склали  
1 006 582,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 808 579,8 тис. грн. або 94,1 
відсотка затвердженого плану з урахуванням змін за 2020 рік, спеціального – 198 002,9 тис. 
грн. (72,7 відсотка), в т ч. бюджет розвитку – 173 175,3 тис. грн. 
  

Структура видатків бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади за 2020 рік (за бюджетними програмами) 

 

 
 
Протягом 2020 року видаткова частина бюджету зберігала соціальну спрямованість: 

58 відсотків видатків спрямовувалися на такі галузі, як «Соціальний захист і соціальне 



забезпечення», «Соціально-культурна сфера» (освіта, охорона здоров’я, культура та 
мистецтво, фізична культура та спорт). 

Фінансовий ресурс бюджету в першочерговому порядку направлявся на захищені 
видатки бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. По загальному 
фонду виконання по окремим захищеним видаткам за 2020 рік склало 566 339,9 тис. грн., або 
70,1 відсотків від обсягу видатків бюджету, у т. ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 463 
756,1 тис. грн., або 81,9 відсотків; медикаменти – 13 016,3 тис. грн., або 2,3 відсотків; 
продукти харчування – 4 108,8 тис. грн., або 0,7 відсотків; оплата енергоносіїв – 28 420,7 тис. 
грн., або 5,0 відсотків, видатки соціального характеру (дороговартісне лікування, пільгові 
рецепти, пільговий проїзд мукачівців) – 57 038,0 тис. грн. – 10,1 відсотків. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: податковий борг з податків і 
зборів (обов’язкових платежів) до державного та міського бюджетів; заборгованість із 
виплати заробітної плати економічно активних підприємств. 

 
Розвиток транскордонного співробітництва 
 Транскордонне співробітництво є одним з  пріоритетних важелів розвитку 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. Воно забезпечується шляхом 
налагодження партнерських зв’язків  між прикордонними регіонами, активізацією 
співробітництва на міжміському та міжрегіональному рівні у всіх сферах господарювання, 
розробкою спільних стратегій розвитку. 

Станом на 01.01.2021 року місто Мукачево має налагоджені партнерські відносини з 
такими містами-побратимами: Пряшів (Словаччина), Гуменне (Словаччина), Матесалка 
(Угорщина), Нірмедєш (Угорщина), Егер (Угорщина), Кішварда (Угорщина), Целдьомолк 
(Угорщина), Будовар (Угорщина), Добош (Угорщина), Мілець (Польща), Зента (Сербія), 
Суботіца (Сербія), Пелгржімов (Чеська Республіка), Паг (Хорватія), Коломия (Україна). 

Протягом звітного періоду було проведено ряд офіційних зустрічей міським головою з 
представниками міжнародних організацій, закордонними делегаціями для обговорення 
економічних, культурно-освітніх, соціальних питань та налагодження подальших 
партнерських відносин. 
 Впродовж звітного періоду проводилась робота по моніторингу та пошуку 
можливостей щодо залучення міжнародної технічної допомоги та інших фінансових ресурсів 
не заборонених законодавством.  

На виконання Програми розвитку економічної, міжнародної, інвестиційної та 
туристичної діяльності Мукачівської міської об’єднаної територіальної  громади на 2020-
2022 роки з метою реалізації грантового проєкту «Транскордонна зелена транспортна 
мережа» (CGTN), що впроваджується в рамках Програми транскордонного співробітництва 
ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 та фінансується Європейським 
Союзом, було проведено навчально-практичний семінар «Розвиток та використання стійкого 
та кліматично безпечного транспорту в містах транскордонної території», виставку 
електромобілів та гібридів та інформаційно-промоційні заходи. У інформаційно-промоційних 
наметах було презентовано інформаційні матеріали щодо заходів проєкту, які реалізовуються 
в містах-партнерах. В рамках даного проєкту в Мукачеві також буде встановлено 
електрозарядну станцію для електромобілів в центральній частині міста з можливістю 
зарядити електромобіль на пільгових умовах. 

Основним проблемним питанням залишається: нестача фінансових ресурсів, що ставить 
під сумнів можливість прaктичного виконання заходів, спрямованих на інтенсифікацію 
транскордонного співробітництва.  

 
 
Міський голова         А.БАЛОГА 
 

 


	Щомісяця 15 учнів переможців олімпіад і конкурсів та 15 учнів переможців спортивних змагань ЗЗСО отримують стипендію міської ради в розмірі 1000 грн.
	Також проводяться роботи з реконструкції  ДЮСШ  кошторисною вартістю  81 848, 1 тис. грн.

