
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я   

 
20.04.2021           Мукачево                   № 154 

 
Про схвалення проєкту Програми забезпечення 
членства Мукачівської міської ради в Асоціаціях 
на 2021 рік 
 
 Розглянувши проєкт Програми забезпечення членства Мукачівської 
міської ради в Асоціаціях на 2021 рік, з метою забезпечення членства 
Мукачівської міської ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» та Місцевій асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст», відповідно до ст. 10 
Європейської Хартії місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», враховуючи 
Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про 
їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 31.10.2019 року №1574,   керуючись ст. 15, пп.1 п. «а» ст. 27, п.1 
ч.2 ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
 

1.Схвалити проєкт Програми забезпечення членства Мукачівської міської 
ради в Асоціаціях на 2021 рік (додається). 

2. Начальнику юридичного відділу Мукачівської міської ради (Ю. 
Бортейчук) подати схвалений проєкт Програми на затвердження Мукачівській 
міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради О. Лендєла.  

 
 

В.о. міського голови                                                                        Р.ФЕДІВ 
 
 

  



Додаток                                                      
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                         
від  20.04.2021  № 154 
 

Програма 
забезпечення членства Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2021 рік 

 
І. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Юридичний відділ Мукачівської міської 
ради 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення програми 

 

3. Розробник Програми Юридичний відділ Мукачівської міської 
ради 

4. Співрозробники Програми - 
5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 
Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

   5.1. Відповідальний виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми Мукачівська міська рада 
Всеукраїнська асоціація органів 
місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України»   
Місцева асоціація органів місцевого 
самоврядування «Асоціація відкритих 
міст» 

7. Термін реалізації Програми Протягом 2021 року 

  7.1. Етапи виконання програми (для 
довгострокових програм) 

2021 рік 

8.     Перелік місцевих бюджетів, які 
беруться участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм) 

міський бюджет  

  9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, 
тис. грн., у тому числі: 

 
173,856 тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 173,856 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел - 

 



ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Мукачівська міська рада є членом Всеукраїнській асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація міст України».  

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України» - добровільне неприбуткове об'єднання міських рад, що створене 
ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження 
дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та 
інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та 
культурному розвитку.  

Для подальшого забезпечення виконання завдань, передбачених Статутом 
та основними напрямами діяльності Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України», отримання переваг та можливостей 
Мукачівською міською радою, які дає членство у даній Асоціації, продовження 
подальшої взаємодії та співпраці з іншими територіальними громадами у 
вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування, в тому числі 
організації обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування, 
необхідно передбачити кошти для сплати щорічного членського внеску. 

Разом з цим, рішенням 82 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
від 20.08.2020 р. №2009 (із змінами внесеними рішенням 5 сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 02.03.2021 р. №250) передбачено вступ 
Мукачівської міської ради до Місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація відкритих міст» та встановлені суми коштів для 
сплати вступного членського та щорічного членського внесків. Місцева 
асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» (далі – 
Асоціація) є добровільним неприбутковим об’єднанням органів місцевого 
самоврядування, що створене з метою задоволення потреб органів 
самоврядування 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 
інтерактивної платформи «Відкрите місто».  

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення членства 
Мукачівської міської ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» та Місцевій асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» шляхом сплати 
вступного членського внеску до Місцевої асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація відкритих міст» та щорічних членських внесків до 
даних Асоціацій, виникає необхідність у виділенні коштів з бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади відповідно до положень пункту 
19 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України. 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є забезпечення у 2021 році продовження членства 
Мукачівської міської ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України», що дозволить мати наступні 



переваги: першими в Україні дізнаватися про нові можливості розвитку, 
приймати участь у конкурсах та відборах до проектів та програм, в яких 
Асоціація є партнером, отримувати методичну, правову та інформаційну 
допомогу у вирішенні питань місцевого самоврядування, взаємодіяти та 
співпрацювати з іншими територіальними громадами у вирішенні завдань та 
функцій місцевого самоврядування, обмінюватися досвідом та запозичувати 
передовий досвід ефективного впровадження в життя програм розвитку 
місцевого самоврядування в Мукачівській міській територіальній громаді з 
метою підвищення добробуту її членів, отримувати допомогу у підвищенні 
ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого 
самоврядування, підвищенню їх кваліфікації. Також, Всеукраїнська асоціація 
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» сприятиме 
місцевому економічному розвитку як процесу стратегічного партнерства 
місцевої влади, бізнесу та громади. 

Разом з цим, дана Програма надасть можливість вступу Мукачівської 
міської ради до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація відкритих міст». Це дозволить мати такі переваги: 

-впровадження, підключення та робота інструментів і сервісів Платформи 
електронної демократії (електронні петиції, бюджет участі, публічні 
консультації та «Відкрите місто»), 

-першочергова участь у заходах, які організовує Асоціація чи виступає 
партнером у напрямку «Цифровий розвиток та діджиталізація» (форуми, 
конференції, семінари, тренінги тощо), 

-знайомство з ІТ-розробниками, їх новими продуктами, сервісами та 
ресурсами, які впроваджують в Україні відчизняні і закордонні організації 
(реєстри: територіальні громади, адресний, майновий та ін., гео-інформаційні 
системи – GIS-системи, е-кабінети, е-картки, е-квитки мешканця, електронний 
документообіг, система електронного голосування та проведення онлайн-
засідань, мобільні додатки, аналітичні сервіси тощо), 

- участь у навчальних заходах з підвищення е-грамотності представників 
органів місцевого самоврядування та громадськості, 

-участь в іміджевих заходах, які підвищують рейтинг та впізнаваність: 
виступи на всеукраїнських форумах, проведення всеукраїнських заходів в 
Мукачівській міській територіальній громаді, участь у різноманітних рейтингах 
та конкурсах, які сприяють підвищенню довіри до влади. 

Усе це дозволить Мукачівській міській територіальній громаді швидко 
розвиватися у сфері ІТ та мати свої «історії успіху», використовувати 
найсучасніші та найбезпечніші продукти. Крім того, Місцева асоціація органів 
місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» сприятиме популяризації 
Мукачівської міської територіальної громади як провідної громади е-
врядування і поширення практичного досвіду е-рішень Мукачівської міської 
ради на всю Україну. 
 
 
 



ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  
обсягів та джерел фінансування 

 
Для розв’язання проблеми забезпечення членства Мукачівської міської 

ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України» та Місцевій асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація відкритих міст» є необхідність сплати вступного членського внеску 
до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих 
міст» та щорічних членських внесків до даних Асоціацій.  

Фінансування видатків на виконання заходів зазначеної Програми 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету відповідно до положень 
пункту 19 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України в сумі 
173,856 тис. грн. (додаток 1 до Програми). 

Термін реалізації заходів – протягом 2021 року. 
 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Програмою передбачається забезпечення: 
- членства Мукачівської міської ради у Всеукраїнській асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»,  
-вступу до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація відкритих міст» та подальшого членства Мукачівської міської ради 
у даній Асоціації. 

На виконання завдання Програми планується здійснити наступні заходи 
(додаток 2 до Програми): 

1. Сплата щорічного членського внеску до Всеукраїнської Асоціації 
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», 

2. Сплата вступного членського внеску до Місцевої асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст», 

3. Сплата щорічного членського внеску до Місцевої асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст». 

Виконання визначених Програмою заходів сприятиме отриманню 
Мукачівською міською радою переваг та можливостей, які дає членство органу 
місцевого самоврядування у Всеукраїнській асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» та Місцевій асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст». 

 
VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Пріоритетними напрямами діяльності Програми є: 
- забезпечення членства Мукачівської міської ради у Всеукраїнській 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»,  
- забезпечення вступу до Місцевої асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація відкритих міст» та подальшого членства 
Мукачівської міської ради у даній Асоціації. 

 
 



VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює координацію та 

контроль за виконанням заходів Програми. 
Відповідальний виконавець щоквартально готує та подає відділу 

економіки Мукачівської міської ради та фінансовому управлінню  Мукачівської 
міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання згідно додатку 3 до 
Програми. 
 
 

Секретар міської ради                                                   Я.ЧУБИРКО



 
Додаток 1  
до Програми забезпечення членства 
Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2021 
рік 

 
Ресурсне забезпечення 

Програми забезпечення членства Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2021 рік 
 

Обсяг коштів, 
які пропонується залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 
на виконання програми 

 
І 

2021 рік 
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 173,856 тис. грн. 173,856 тис. грн. 
міський бюджет 173,856 тис. грн. 173,856 тис. грн. 
 
 
 
Секретар міської ради              Я.ЧУБИРКО  



Додаток 2  
до Програми забезпечення членства 
Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2021 
рік 

 

Перелік заходів і завдань 
Програми забезпечення членства Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2021 рік 

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансуван 

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість),  
тис. грн. 

Очікуваний результат 

на 2021 р. 

1.  

Забезпечення членства 
Мукачівської міської 
ради у Всеукраїнській 

асоціації органів 
місцевого 

самоврядування 
«Асоціація міст 

України» 

Сплата 
щорічного 
членського 
внеску до 

Всеукраїнської 
Асоціації 
органів 

місцевого 
самоврядування 
«Асоціація міст 

України» 

2021 рік 

Виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради 

 

Міський 
бюджет 110,658 

Отримання Мукачівською міською радою 
переваг та можливостей, які дає членство 

органу місцевого самоврядування у 
Всеукраїнській асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» 

2.  

Забезпечення вступу 
Мукачівської міської ради  

до Місцевої асоціації 
органів місцевого 

самоврядування «Асоціація 
відкритих міст» 

Сплата 
вступного 
членського 
внеску до 
Місцевої 
асоціації 
органів 

місцевого 
самоврядування 

«Асоціація 
відкритих міст» 

2021 рік 

Виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради 

 

Міський 
бюджет 30,00 

Вступ Мукачівської міської ради  до Місцевої 
асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація відкритих міст» 



3.  

Забезпечення членства 
Мукачівської міської ради 

у Місцевій асоціації 
органів місцевого 

самоврядування «Асоціація 
відкритих міст» 

Сплата щорічного 
членського внеску 

до Місцевої 
асоціації органів 

місцевого 
самоврядування 

«Асоціація 
відкритих міст» 

2021 рік 
Виконавчий 

комітет  
 

Міський 
бюджет 33,198 

Отримання Мукачівською міською радою 
переваг та можливостей, які дає членство 

органу місцевого самоврядування у Місцевій 
асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація відкритих міст» 

 Всього:    Міський 
бюджет  173,856   

 
 
Секретар міської ради           Я.ЧУБИРКО  



                                                                                                       Додаток 3 
до Програми забезпечення членства 
Мукачівської міської ради в 
Асоціаціях на 2021 рік 
 

Інформація про виконання програми за ____________  2021  рік 
 1.____________  ______________________________________________________________________________________________________________________ 
                  КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
 
 2.____________        ___________________________________________________________________________________________________________________ 
                   КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

3 .______________         _____________________________________________________________________________________________________________________  
        КФКВ                                                       найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

          4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________  

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

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

Усього  Загальний фонд  Спеціальний 
фонд Усього  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  Загальний фонд Спеціальний фонд 

         
 

Секретар міської ради                                                                                                                      Я.ЧУБИРКО 
 
Керуючий справами  виконавчого комітету               О.ЛЕНДЄЛ 

№ п/п Захід Головний 
виконавець 

та строк 
виконання 

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

Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми)  

 
Всього 

У тому числі:  
Всього У тому числі: 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, міський 
(міст обласного 

підпорядкування) 
бюджети 

Кошти 
небюджетних 

джерел 
 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкуванн

я) бюджети 

Кошти 
небюджетних 

джерел 
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