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ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ 

 
№ 
п/п 

Назва рішень Номер та дата 
рішення 

1 Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів, що 
проживають на території Мукачівської міської 
територіальної громади .  

Рішення №94 
Від 23.03.2021 

2 Про схвалення проєкту 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. 

Рішення № 95 
Від 23.03.2021 

3 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 12.01.2021 №1. 

Рішення №96 
Від 23.03.2021 

4 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради №21 від 26.01.2021 року «Про 
затвердження Положення про порядок оплати та надання 
пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких 
школах Мукачівської міської територіальної громади (нова 
редакція)». 

Рішення №97 
Від 23.03.2021 

5 Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно 
нерухомого майна, право власності на яке або право 
користування яким мають діти.  

Рішення № 98 
Від 23.03.2021 

6 Про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів. 

Рішення №99 
Від 23.03.2021 



7 Про визначення місця проживання та реєстрації дитини. Рішення №100 
Від 23.03.2021 

8 Про затвердження звіту про виконання фінансового 
плану Комунального некомерційного підприємства 
«Мукачівська центральна районна лікарня» за IV 
квартал 2020 року.. 

Рішення №101 
Від 23.03.2021 
 

9 Про затвердження вартості надання платних медичних  
послуг, що надаються  КНП «Мукачівська ЦРЛ». 

Рішення №102 
Від 23.03.2021 

10 Про схвалення проєкту Програми профілактики 
злочинності, забезпечення правопорядку та публічної 
безпеки Мукачівської міської територіальної громади на 
2021 рік. 

Рішення №103 
Від 23.03.2021 

11 Про проведення призовів громадян України на строкову 
військову службу у 2021 році. 

Рішення №104 
Від 23.03.2021 

12 Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю 
за перебуванням осіб у місцях самоізоляції та складання 
протоколів про адміністративні правопорушення правил 
карантину на території Мукачівської міської територіальної 
громади. 

Рішення №105 
Від 23.03.2021 

13 Про схвалення 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. 

Рішення №106 
Від 23.03.2021 

14 Про приватизацію квартир /будинків/ та видачу свідоцтв 
про право власності. 

Рішення №107 
Від 23.03.2021 

15 Про надання дозволу на укладення договору житлового 
найму, взяття на квартирний облік, надання житла та видачу 
ордера. 

Рішення №108 
Від 23.03.2021 

16 Про схвалення проєкту Програми забезпечення діяльності 
Мукачівської міської територіальної громади в сфері 
містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності на 2020 - 2022 роки (в новій 
редакції). 

Рішення №109 
Від 23.03.2021 

17 Про переведення садового будинку у жилий будинок. Рішення №110 
Від 23.03.2021 

18 Про погодження нічного режиму роботи. Рішення №111 
Від 23.03.2021 

19 Про схвалення 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». 

Рішення №112 
Від 23.03.2021 

20 Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським Рішення №113 



головою між засіданнями виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради.  

Від 23.03.2021 

21 Про надання матеріальної допомоги. Рішення №114 
Від 23.03.2021 

22 Про схвалення змін до Програми реформування та 
підтримки  водопровідного господарства на території 
Мукачівської міської  територіальної громади на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради від 
05.12.2019р. №1667 

Рішення №115 
Від 23.03.2021 

23 Про схвалення внесення змін до Програми реформування 
та підтримки каналізаційного господарства на території 
Мукачівської міської  територіальної громади на 2020-2022 
роки 

Рішення №116 
Від 23.03.2021 

 
СПИСОК 

запрошених на засідання виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові П о с а д а 

1 Лендьєл Ганна Тиберіївна Начальник відділу контролю та 
організаційного забезпечення діяльності 
виконавчого комітету та міської ради 

2 Блінов Андрій Юрійович Начальник управління міського 
господарства 

 
 
 СЛУХАЛИ: Балогу А.В.,  Про порядок денний засідання виконкому. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету 
 

1. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 
віку, вихованців та учнів, що проживають на території Мукачівської міської 
територіальної громади .  
(Рішення № 94) 
2. Про схвалення проєкту 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. 
(Рішення № 95) 
3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 12.01.2021 №1. 
(Рішення № 96) 
4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради №21 від 26.01.2021 року «Про затвердження Положення про порядок 



оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція)». 
(Рішення № 97) 
Доповідає: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
  начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 
5. Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно нерухомого майна, 
право власності на яке або право користування яким мають діти.  
(Рішення № 98) 
6. Про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів. 
(Рішення № 99) 
7. Про визначення місця проживання та реєстрації дитини. 
(Рішення № 100) 
Доповідає: Степанова Ольга Рудольфівна 
  начальник служби у справах дітей 
8. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» за IV 
квартал 2020 року. 
(Рішення № 101) 
9. Про затвердження вартості надання платних медичних  послуг, що надаються  
КНП «Мукачівська ЦРЛ». 
(Рішення № 102) 
Доповідає: Мешко Євген Васильович 
  директор КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» 
10. Про схвалення проєкту Програми профілактики злочинності, забезпечення 
правопорядку та публічної безпеки Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 
(Рішення № 103) 
11. Про проведення призовів громадян України на строкову військову службу у 
2021 році. 
(Рішення № 104) 
12. Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за перебуванням 
осіб у місцях самоізоляції та складання протоколів про адміністративні 
правопорушення правил карантину на території Мукачівської міської 
територіальної громади. 
(Рішення № 105) 
Доповідає: Карпік Валентина Павлівна 
  Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 
   мобілізаційної та оборонної роботи 
13. Про схвалення 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. 
(Рішення № 106) 
14. Про приватизацію квартир /будинків/ та видачу свідоцтв про право 
власності. 
(Рішення № 107) 
15. Про надання дозволу на укладення договору житлового найму, взяття на 



квартирний облік, надання житла та видачу ордера. 
(Рішення № 108) 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
16. Про схвалення проєкту Програми забезпечення діяльності Мукачівської 
міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності на 2020 - 2022 роки (в новій редакції). 
(Рішення № 109) 
17. Про переведення садового будинку у жилий будинок. 
(Рішення № 110) 
Доповідає: Буднік Володимир Юрійович 
  заступник начальника управління міського господарства 
18. Про погодження нічного режиму роботи. 
(Рішення № 111) 
19. Про схвалення 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». 
(Рішення № 112) 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальник відділу економіки 
20. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
(Рішення № 113) 
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
 
СЛУХАЛИ: Балогу А.В., Шановні члени виконавчого комітету! У зв’язку з 
ситуацією, яка склалась внаслідок карантину, пропоную всі питання порядку 
денного прийняти у робочому порядку. Проєкти рішень попередньо 
опубліковані, розіслані членам виконавчого комітету на вивчення та внесення 
своїх зауважень та пропозицій. Які будуть зауваження, пропозиції та 
доповнення до проєктів рішень? 
СЛУХАЛИ: Зотову Н.В., Прошу доповнити порядок денний питанням «Про 
надання матеріальної допомоги». 
СЛУХАЛИ: Блінова А.Ю., Прошу доповнити порядок денний двома 
питаннями, а саме: «Про схвалення змін до Програми реформування та 
підтримки  водопровідного господарства на території Мукачівської міської  
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 
Мукачівської міської ради від 05.12.2019р. №1667» та «Про схвалення внесення 
змін до Програми реформування та підтримки каналізаційного господарства на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки». 
СЛУХАЛИ: Марусинця З.С., який зауважив що утримується від голосування з 
другого питання порядку денного «Про схвалення проєкту 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». 
ВИРІШИЛИ: Членів виконавчого комітету мукачівської міської ради 
ознайомити з проєктами рішень «Про надання матеріальної допомоги», «Про 
схвалення змін до Програми реформування та підтримки  водопровідного 
господарства на території Мукачівської міської  територіальної громади на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради від 
05.12.2019р. №1667» та «Про схвалення внесення змін до Програми 
реформування та підтримки каналізаційного господарства на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки». 
 
СЛУХАЛИ: Балогу А.В., Ставлю пропозицію про проведення засідання 
виконавчого комітету у робочому порядку. 
ВИРІШИЛИ: Провести засідання виконавчого комітету у робочому порядку. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: Рішення з №94, №96 по №114 прийняти 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: Рішення №95 прийняти 
ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» - 30 членів виконкому 
«Утримались» - 1 член виконкому 
«Проти» - 0. 
 
 
Порядок денний вичерпаний. 
Засідання виконкому оголошую закритим. 
 
Керуючий справами виконавчого комітету        О.ЛЕНДЄЛ 


