
 
У К Р А Ї Н А 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

Мукачівського міського голови 
 

15.03.2021     Мукачево     №87 
 

Про скликання чергової сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання  
 

Відповідно до ч.ч. 4, 5 статті 46, п. 20 ч.4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Мукачівської міської ради 
8-го скликання, провести чергову сесію Мукачівської міської ради 8-го 
скликання 25 березня 2021 року о 10:00 год. у великому залі засідань міської 
ради з порядком денним: 
 
1. Про внесення змін до рішення Мукачівської міської ради від 26.11.2020 р. 
№22 “Про Положення про постійні комісії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання”. 
2. Про початок реорганізації сільських клубних та бібліотечних закладів 
Мукачівської міської територіальної громади шляхом створення Центрів 
культурних послуг. 
3. Про затвердження Статуту Мукачівського драматичного театру (нова 
редакція). 
4. Про затвердження Статуту Мукачівського історичного музею (нова 
редакція). 
5. Про затвердження Статуту комунальної установи «Центр громадськості та 
національних культур» Мукачівської міської ради (нова редакція). 
6. Про визнання такими, що втратили чинність: рішення 3 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання №51 від 22.12.2020 року, рішення 4 сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання №162 від 28.01.2021 року. 
7. Про затвердження Положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської 
ради для обдарованої і талановитої учнівської молоді Мукачівської 
міської територіальної громади (нова редакція). 
8. Про внесення змін до рішення 82 сесії 7-го скликання Мукачівської міської 
ради від 20.08.2020 № 1994. 
9. Про внесення змін до рішень 72 сесії 7-го скликання Мукачівської міської 
ради від 23 січня 2020 року №1753 та 3 позачергової сесії 8-го скликання 
Мукачівської міської ради від 22 грудня 2020 року №56.  



10. Про затвердження стратегії розвитку Мукачівської міської комунальної 
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Мукачівської міської ради Закарпатської області на період до 2024 року. 
11. Про затвердження Програми розвитку пластового руху Мукачівської 
міської територіальної громади та відокремленого підрозділу молодіжної 
організації Пласт-Національної скаутської організації в місті Мукачево в 
Закарпатській області «Станиця Мукачево» на 2021-2023 роки. 
12. Про зміну балансоутримувача майна. 
13. Про списання витрат на виконання проєктно-кошторисної документації з 
балансу управління міського господарства Мукачівської міської ради. 
14. Про внесення змін до Програми захисту тварин від жорстокого поводження, 
створення комфортних умов співіснування людей і тварин на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. 
15. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 
підлягають передачі у власність шляхом викупу. 
16. Про затвердження передавального акта управління комунальної власності та 
архітектури Мукачівської міської ради, що припиняється в результаті 
реорганізації шляхом приєднання до управління міського господарства 
Мукачівської міської ради. 
17. Про встановлення мінімальної суми місячного орендного платежу 1 кв. м.  
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Мукачево. 
18. Про надання права постійного користування земельними ділянками на 
території Мукачівської міської територіальної громади. 
19. Про затвердження Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської 
територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності на 2020 - 2022 роки (в новій редакції). 
20. Про укладання договорів оренди земель комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 
21. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. 
22. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
землевпорядних документацій та передачу земельних ділянок у власність. 
23. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 
договорів. 
24. Про затвердження звіту про виконання бюджету Доробратівської сільради/с. 
Доробратово за 2020 рік. 
25. Про затвердження звіту  про виконання бюджету Завидівської сільради/с. 
Завидово за 2020 рік. 
26. Про затвердження звіту  про виконання бюджету Залужанської сільради/с. 
Залужжя за 2020 рік. 
27. Про затвердження звіту  про виконання бюджету Ключарківської 
сільради/с. Ключарки за 2020 рік. 
28. Про затвердження звіту  про виконання бюджету Макарівської сільради/с. 
Макарьово за 2020 рік. 



29. Про затвердження звіту  про виконання бюджету Негрівської сільради/с. 
Негрово за 2020 рік. 
30. Про затвердження звіту  про виконання бюджету Пістрялівської сільради/с. 
Пістрялово за 2020 рік. 
31. Про затвердження звіту  про виконання бюджету Форношської сільради/с. 
Форнош за 2020 рік. 
32. Про внесення змін до рішення 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». 
33. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки 
розвитку на 2022-2023 роки, затвердженої рішенням 3 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. № 110 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки». 
34. Про затвердження передавальних актів коштів субвенцій. 
35. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 
 
 

Міський голова         А.БАЛОГА 
 


