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ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 
 
 

П Р О Т О К О Л № 64 
чергового засідання виконавчого комітету 

 
 

      17 листопада 2020 року 
      засідання розпочалось о  10:00 
                                                             засідання  закінчилось о 10:30 

      
ВЗЯЛИ  УЧАСТЬ  У  ЗАСІДАННІ: 

 
ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ : 

Барчій Едуард Васильович 
Галай Олександр Юрійович 
Гарапко Віталія Михайлівна 
Гасинець Вячеслав Омелянович 
Зотова Наталія Василівна 
Казибрід Олег Романович 
Качур Євген Іванович 
Кізман Вікторія Степанівна 
Колядка Іван Михайлович 
Корольова Єлізавета Дезидерівна  
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
Легеза Віктор Михайлович 
Лендєл Олександр Васильович 
Мандзич Любов Іванівна 
Маняк Іван Георгійович 
Матей Юлій Юліусович 
Федів Ростислав Євгенович 
Хайнас Іван Петрович 
 
Відсутні: 
Балога Андрій Вікторович 
Івановчик Іван Іванович 
Кадар Еріка Валеріївна 
Молнар Магдалина Олександрівна 



ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ 
 

№ 
п/п 

Назва рішень Номер та дата 
рішення 

1 Про хід виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади за 9 місяців 2020 року. 

Рішення № 437 
від 17.11.2020 

2 Про виконання бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади за січень-вересень 2020 року. 

Рішення № 438 
від 17.11.2020 

3  Про схвалення проєкту Програми управління місцевим 
боргом на 2020-2022 роки. 

Рішення № 439 
від 17.11.2020 

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

Рішення № 440 
від 17.11.2020 

5 Про визначення місця проживання та реєстрації дітей. Рішення № 441 
від 17.11.2020 

6 Про визначення способу участі у вихованні дитини та 
спілкуванні з нею. 

Рішення № 442 
від 17.11.2020 

7  Про надання дітям статусу. Рішення № 443 
від 17.11.2020 

8 Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого коміте  
Мукачівської міської ради «Про затвердження Положення пр  
порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання  
початкових мистецьких школах Мукачівської міської об'єднан  
територіальної громади (нова редакція)». 

Рішення № 444 
від 17.11.2020 

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

Рішення № 445 
від 17.11.2020 

10 Про затвердження змін до фінансового плану 
Комунального некомерційного підприємства 
«Мукачівська центральна районна лікарня» на 2020 рік. 

Рішення № 446 
від 17.11.2020 

11 Про створення та використання місцевого матеріального 
резерву Мукачівської міської ОТГ для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Рішення № 447 
від 17.11.2020 

12 Про тимчасове припинення видачі Дозволів на 
проведення земляних робіт на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 

Рішення № 448 
від 17.11.2020 

13 Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 
реклами. 

Рішення № 449 
від 17.11.2020 

14 Про схвалення змін до Програми підтримки ММКП 
«Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням 69-ї позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 
року №1664. 

Рішення № 450 
від 17.11.2020 



15 Про  надання дозволу на укладення договорів житлового 
найму, взяття на квартирний облік та внесення змін в 
квартирно-облікову справу та зняття з квартирного 
обліку. 

Рішення № 451 
від 17.11.2020 

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

Рішення № 452 
від 17.11.2020 

17 Про включення до числа службових жилих приміщень 
та надання статусу “службове житло” КЕВ м. Мукачево 
жилим квартирам в 41-квартирному житловому будинку 
Міністерства Оборони України по вулиці Куруців, 21В в 
м. Мукачево, які закріплені на праві оперативного 
управління за військовою частиною А1556 
Мукачівського гарнізону. 

Рішення № 453 
від 17.11.2020 

18 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 26.11.2019 року № 326 
“Про затвердження плану діяльності з підготовки 
регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2020 рік”. 

Рішення № 454 
від 17.11.2020 

19 Про затвердження плану діяльності з підготовки 
регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2021 рік. 

Рішення № 455 
від 17.11.2020 

20 Про схвалення внесення змін до Програми економічного 
і соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки 
розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради від 
05.12.2019 р. № 1683 «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки 
розвитку на 2021-2022 роки». 

Рішення № 456 
від 17.11.2020 

21 Про укладання договорів про пайову участь замовників 
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури населених пунктів 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 

Рішення № 457 
від 17.11.2020 

22 Про поштові адреси. Рішення № 458 
від 17.11.2020 

23 Про погодження/скасування паспортів відкритих 
майданчиків (терас). 

Рішення № 459 
від 17.11.2020 

24 Про переведення садового будинку у жилий будинок. Рішення № 460 
від 17.11.2020 

25 Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським 
головою між засіданнями виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради. 

Рішення № 461 
від 17.11.2020 

 
 



СПИСОК 
запрошених на засідання виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
 

№ 
п/п 

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

1 Степанова Ольга Рудольфівна Начальник служби у справах дітей 
2 Микита Владіслав Іванович Начальник відділу інформатизації та зв’язків з 

громадськістю 
3 Баранов Євгеній Олександрович Оператор з обслуговування комп’ютерної 

техніки 
4 Калій Ірина Ярославівна Начальник відділу культури 
5 Герц Мирослав Мирославович Заступник начальника фінансового 

управління 
6 Мешко  Євген Васильович Директор КНП “Мукачівська ЦРЛ” 
7 Карпік Валентина Павлівна  Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 
8 Лендьєл Ганна Тиберіївна Начальник відділу КОЗД ВК та МР 
9 Преса  

 
СЛУХАЛИ: Лендєла О.В. У зв’язку з неможливістю прийняти участь у 
черговому засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради 20.10.2020 
року через зайнятість в інших заходах, міський голова запропонував обрати 
головуючим на цьому засіданні керуючого справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради О.Лендєла. 
ВИРІШИЛИ: Обрати головуючим на черговому засіданні виконавчого комітету 
керуючого справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
О.Лендєла. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 17 голосів ( не приймав участі у голосуванні О.Лендєл ) 
СЛУХАЛИ: Лендєла О.В. Про порядок денний засідання виконкому. 
ВИРІШИЛИ: Порядок денний затвердити в цілому. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 засідання виконавчого комітету 

 
1. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року. 
(Рішення № 437) 
Доповідає: Боднар Адік Васильович 
  заступник начальника відділу економіки 
 
2. Про виконання бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади за січень-вересень 2020 року. 
(Рішення № 438) 



3. Про схвалення проєкту Програми управління місцевим боргом на 2020-2022 
роки. 
(Рішення № 439) 
Доповідає: Герц Мирослав Мирославович 
  заступник начальника фінансового управління 
 
4. Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно нерухомого майна, 
право власності на яке або право користування яким мають діти.  
(Рішення № 440) 
5. Про визначення місця проживання та реєстрації дітей. 
(Рішення № 441) 
6. Про визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею. 
(Рішення № 442) 
7. Про надання дітям статусу. 
(Рішення № 443) 
Доповідає: Степанова Ольга Рудольфівна 
  начальник служби у справах дітей 
 
8. Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання 
пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади (нова редакція)». 
(Рішення № 444) 
Доповідає: Калій Ірина Ярославівна 
  начальник відділу культури 
 
9. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» за III 
квартал 2020 року. 
(Рішення № 445) 
10. Про затвердження змін до фінансового плану Комунального некомерційного 
підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» на 2020 рік. 
(Рішення № 446) 
Доповідає: Мешко Євген Васильович 
  директор КНП «Мукачівська ЦРЛ» 
 
11. Про створення та використання місцевого матеріального резерву 
Мукачівської міської ОТГ для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій. 
(Рішення № 447) 
Доповідає: Карпік Валентина Павлівна 
  Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 
  мобілізаційної та оборонної роботи 
 
12. Про тимчасове припинення видачі Дозволів на проведення земляних робіт 
на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 
(Рішення № 448) 



13. Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами. 
(Рішення № 449) 
14. Про схвалення змін до Програми підтримки ММКП «Міжнародний 
аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 року 
№1664. 
(Рішення № 450) 
15. Про  надання дозволу на укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік та внесення змін в квартирно-облікову справу та зняття з 
квартирного обліку. 
(Рішення № 451) 
16. Про приватизацію квартир /будинків/ та видачу свідоцтв про право 
власності. 
(Рішення № 452) 
17. Про включення до числа службових жилих приміщень та надання статусу 
“службове житло” КЕВ м. Мукачево жилим квартирам в 41-квартирному 
житловому будинку Міністерства Оборони України по вулиці Куруців, 21В в м. 
Мукачево, які закріплені на праві оперативного управління за військовою 
частиною А1556 Мукачівського гарнізону. 
(Рішення № 453) 
Доповідає: Гасинець Вячеслав Омелянович 
  начальник управління міського господарства 
 
18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 26.11.2019 року № 326 “Про затвердження плану діяльності з 
підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2020 рік”. 
(Рішення № 454) 
19. Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та 
графіку проведення відстежень їх результативності на 2021 рік. 
(Рішення № 455) 
20. Про схвалення внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та 
основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради від 05.12.2019 р. № 1683 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 
роки». 
(Рішення № 456) 
Доповідає: Боднар Адік Васильович 
  заступник начальника відділу економіки 
 
21. Про укладання договорів про пайову участь замовників у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених 
пунктів Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 
(Рішення № 457) 
22. Про поштові адреси. 



(Рішення № 458) 
23. Про погодження/скасування паспортів відкритих майданчиків (терас). 
(Рішення № 459) 
24. Про переведення садового будинку у жилий будинок. 
(Рішення № 460) 
Доповідає: Буднік Володимир Юрійович 
  начальник управління комунальної власності та архітектури 
 
25. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
(Рішення № 461) 
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету 
 
СЛУХАЛИ: Лендєла О.В.,  в кого які доповнення до порядку денного? 
ВИРІШИЛИ: Порядок денний затвердити в цілому. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
РІШЕННЯ: Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року. 
Доповідав: Боднар Адік Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 437 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про виконання бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади за січень-вересень 2020 року. 
Доповідав: Герц Мирослав Мирославович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 438 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про схвалення проєкту Програми управління місцевим боргом на 
2020-2022 роки. 
Доповідала:  Герц Мирослав Мирославович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 439 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно 
нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають 
діти.  
Доповідала: Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 440 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про визначення місця проживання та реєстрації дітей. 
Доповідала: Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 441 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 



 
РІШЕННЯ: Про визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з 
нею. 
Доповідала: Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 442 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про надання дітям статусу. 
Доповідала: Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 443 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок оплати 
та надання пільг по оплаті за навчання в початкових мистецьких школах 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади (нова редакція)». 
Доповідала: Калій Ірина Ярославівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 444 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 
Комунального некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна 
лікарня» за III квартал 2020 року. 
Доповідав: Мешко Євген Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 445 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про затвердження змін до фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» на 
2020 рік. 
Доповідав: Мешко Євген Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 446 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про створення та використання місцевого матеріального резерву 
Мукачівської міської ОТГ для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 447 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про тимчасове припинення видачі Дозволів на проведення 
земляних робіт на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 
Доповідав: Гасинець Вячеслав Омелянович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 448 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 



 
РІШЕННЯ:  Про надання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами. 
Доповідав: Гасинець Вячеслав Омелянович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 449 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про схвалення змін до Програми підтримки ММКП «Міжнародний 
аеропорт Мукачево» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 року 
№1664. 
Доповідав: Гасинець Вячеслав Омелянович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 450 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про  надання дозволу на укладення договорів житлового найму, 
взяття на квартирний облік та внесення змін в квартирно-облікову справу та 
зняття з квартирного обліку. 
Доповідав: Гасинець Вячеслав Омелянович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 451 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про приватизацію квартир /будинків/ та видачу свідоцтв про право 
власності. 
Доповідав: Гасинець Вячеслав Омелянович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 452 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про включення до числа службових жилих приміщень та надання 
статусу “службове житло” КЕВ м. Мукачево жилим квартирам в 41-
квартирному житловому будинку Міністерства Оборони України по вулиці 
Куруців, 21В в м. Мукачево, які закріплені на праві оперативного управління за 
військовою частиною А1556 Мукачівського гарнізону. 
Доповідав: Гасинець Вячеслав Омелянович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 453 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради від 26.11.2019 року № 326 “Про затвердження плану діяльності з 
підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2020 рік”. 
Доповідав: Боднар Адік Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 454 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних 
актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 2021 рік. 
Доповідав: Боднар Адік Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 455 прийняти  



ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про схвалення внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 2021-2022 роки, затвердженої 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради від 05.12.2019 р. № 
1683 «Про Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрямки розвитку на 
2021-2022 роки». 
Доповідав: Боднар Адік Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 456 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про укладання договорів про пайову участь замовників у створенні 
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених 
пунктів Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 
Доповідав: Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 457 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про поштові адреси. 
Доповідав: Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 458 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про погодження/скасування паспортів відкритих майданчиків 
(терас). 
Доповідав: Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 459 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про переведення садового будинку у жилий будинок. 
Доповідав: Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 460 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:  Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 461 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
 
Порядок денний вичерпаний. 
Засідання виконкому оголошую закритим. 
 
Керуючий справами виконавчого комітету        О.ЛЕНДЄЛ 


