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УКРАЇНА 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

ПРОТОКОЛ №78 
засідання 78 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання  

від 21 травня 2020 року 
  
 Початок о 10.00 
  
 Обрано : 36 депутатів 
 Присутні : 26 депутатів 

та міський голова 
Всього: 27 

(Список письмової 
реєстрації додається) 

 
Відсутні: 
№ п/п Прізвище, Ім’я, По-батькові Посада 

1 Глебена Володимир Васильович  
2 Дем’ян Юрій Юрійович  
3 Іванюк Євгеній Сергійович  
4 Ільтьо Павло Іванович  
5 Кушнір Владислав Володимирович  
6 Ланьо Ірина Анатоліївна  
7 Лучкова Діана Михайлівна  
8 Турис Світлана Леонідівна  
9 Фекете Богдан Іванович  

10 Щербан Тетяна Дмитрівна  
 

ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ 
 

Назва рішень Індекс 
1. Про зміну назви комунальної організації (установи, 
закладу) Будинок культури Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади та затвердження Статуту 
комунального закладу “Палац культури і мистецтв” 
Мукачівської міської ради (нова редакція) 

Рішення №1891 
від 21.05.2020 р. 

2. Про затвердження Положення про звання «Почесний 
громадянин міста Мукачева» в новій редакції 

Рішення №1892 
від 21.05.2020 р. 

3. Про затвердження статуту Мукачівського міського 
комунального підприємства «Соціальна аптека» у новій 
редакції 

Рішення №1893 
від 21.05.2020 р. 

4. Про затвердження статуту Комунального 
некомерційного підприємства “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 

Рішення №1894 
від 21.05.2020 р. 
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територіальної громади” у новій редакції 
5. Про затвердження статуту Комунального 
некомерційного підприємства «Мукачівська центральна 
районна лікарня» у новій редакції 

Рішення №1895 
від 21.05.2020 р. 

6. Про внесення змін до рішення 68 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 28.11.2019 № 1606 “Про 
затвердження положення “Про багатофункціональну 
електронну пластикову картку “Картка мукачівця” у новій 
редакції” 

Рішення №1896 
від 21.05.2020 р. 

7. Про затвердження змін до меморандуму про 
співробітництво між Мукачівською міською радою та 
публічним акціонерним товариством “Державний ощадний 
банк України” 

Рішення №1897 
від 21.05.2020 р. 

8. Про найменування назв вулиць міста Рішення №1898 
від 21.05.2020 р. 

9. Про затвердження звітів про експертні грошові оцінки 
земельних ділянок, що відчужуються, затвердження ціни та 
інших істотних умов договорів купівлі-продажу та про 
затвердження звітів про експертні грошові оцінки 
земельних ділянок комунальної власності, яка підлягає 
продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону 

Рішення №1899 
від 21.05.2020 р. 

10. Про укладання договорів оренди землі комунальної 
власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади 

Рішення №1900 
від 21.05.2020 р. 

11. Про зміну цільового призначення земельних ділянок Рішення №1901 
від 21.05.2020 р. 

12. Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою, затвердження землевпорядних документацій 
та передачу земельних ділянок у власність 

Рішення №1902 
від 21.05.2020 р. 

13. Про сервітутне землекористування та затвердження 
істотних умов договорів 

Рішення №1903 
від 21.05.2020 р. 

14. Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади 

Рішення №1904 
від 21.05.2020 р. 

15. Про внесення змін 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, затвердженої рішенням 74 сесії 
Мукачівської міської ради 7 скликання від 20.02.2020р. 
№1794 

Рішення №1905 
від 21.05.2020 р. 

16. Про внесення змін до Програми безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

Рішення №1906 
від 21.05.2020 р. 



4 
 

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 (нова 
редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання від 23.04.2020р. №1869 
17. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, 
затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 23.04.2020р. №1870 

Рішення №1907 
від 21.05.2020 р. 

18. Про 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 7-го 
скликання 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 №1908 
від 21.05.2020 р. 

19. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Рішення №1909 
від 21.05.2020 р. 

20. Про коригування детального плану території по вул. 
Духновича Олександра в місті Мукачево для організації 
рекреаційної зони активного відпочинку та зони змішаної 
житлової та громадської забудови 

Рішення №1910 
від 21.05.2020 р. 

 
Присутні  

на сесії Мукачівської міської ради 
 
- Начальники управлінь та відділів міськвиконкому, в.о.старост 
- Представники ЗМІ  
 
Балога А.В. - Шановні депутати, за даними письмової реєстрації в залі 
присутні 26 депутатів. 
      Так, як більшість депутатів знаходяться в цьому залі, оголошую сесію 
відкритою. 
 

Звучить Державний гімн України та гімн міста Мукачева 
 

СЛУХАЛИ: Балога А.В. - Шановні депутати ! На порядок денний сесії 
виноситься 17 оприлюднених згідно Регламенту питань.  
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Лічильну комісію у складі: 
 
Ілов Василь Адамович  
Паламарчук Ольга Семенівна 
Шинк Степан Рудольфович 
Ланьо Олександр Олександрович 
Переста Олександр Михайлович 
 
пропоную залишити без змін. 

 
Порядок денний Вам розданий. Порядок голосування буде наступний: 
Секретар ради зачитує поіменно присутніх депутатів, а кожен з Вас 

висловлює свою позицію (За, Проти, Утримався).  
Далі лічильна комісія оголошує результати голосування. 
Пропоную порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати.  
 
Маняк І.Г. - Зачитує поіменно присутніх депутатів, кожен висловлює 

свою позицію. 
 
Ілов В.А. – Оголошує результати голосування: 

 
ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 26 

      З НИХ: 
 ТАК: 26 
HI: 0 
УТР.: 0 

                                                          НЕ ГОЛОСУВАЛО: 0 
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО  
(Результати поіменного голосування додаються) 
 

Балога А.В. - Які будуть зміни та доповнення до порядку денного?  
 
Маняк І.Г. – Прошу включити до порядку денного питання: 
- Про внесення змін 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, затвердженої рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 20.02.2020р. №1794.  
- Про внесення змін 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 
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(нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869.  
- Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік, затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 23.04.2020р. №1870. 
 
Балога А.В. – Якщо немає заперечень, то ставлю на голосування пропозицію 
про включення до порядку денного запропоновані питання пакетом. Прошу 
визначатись. 
 

Маняк І.Г. - Зачитує поіменно присутніх депутатів, кожен висловлює 
свою позицію. 

 
Ілов В.А. – Оголошує результати голосування: 

 
ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 27 

      З НИХ: 
 ТАК: 27 
HI: 0 
УТР.: 0 

                                                          НЕ ГОЛОСУВАЛО: 0 
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО  
(Результати поіменного голосування додаються) 
 
Балога А.В. – Пропоную включити до порядку денного запропоновані питання 
пакетом. Прошу визначатись. 
 

Маняк І.Г. - Зачитує поіменно присутніх депутатів, кожен висловлює 
свою позицію. 

 
Ілов В.А. – Оголошує результати голосування: 

 
ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 27 

      З НИХ: 
 ТАК: 27 
HI: 0 
УТР.: 0 

                                                          НЕ ГОЛОСУВАЛО: 0 
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО  
(Результати поіменного голосування додаються) 
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Балога А.В. – Також вношу пропозицію змінити порядок розгляду питань 
порядку денного, а саме, питання:  
 
16. Про 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 7-го скликання 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», 
 
17. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік 
 
та 14. Про коригування детального плану території по вул. Духновича 
Олександра в місті Мукачево для організації рекреаційної зони активного 
відпочинку та зони змішаної житлової та громадської забудови  
 
проєкту порядку денного розглянути останніми в зачитаній мною 
послідовності. 

Ставлю дану пропозицію на голосування. 
 
Маняк І.Г. - Зачитує поіменно присутніх депутатів, кожен висловлює свою 
позицію. 

 
Ілов В.А. – Оголошує результати голосування: 

 
ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 27 

      З НИХ: 
 ТАК: 27 
HI: 0 
УТР.: 0 

                                                          НЕ ГОЛОСУВАЛО: 0 
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО  
(Результати поіменного голосування додаються) 
 

Балога А.В. - Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу 
визначатись. 
 

Маняк І.Г. - зачитує поіменно присутніх депутатів, кожен висловлює 
свою позицію. 
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Ілов В.А. – Оголошує результати голосування: 
 

ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 27 
      З НИХ: 

 ТАК: 27 
HI: 0 
УТР.: 0 
НЕ ГОЛОСУВАЛО: 0 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО  
(Результати поіменного голосування додаються) 
 

Порядок денний  
                 78 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 

 
21 травня 2020 року   
 
1. Про зміну назви комунальної організації (установи, закладу) Будинок 
культури Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади та 
затвердження Статуту комунального закладу “Палац культури і мистецтв” 
Мукачівської міської ради (нова редакція). 

Доповідає: Калій Ірина Ярославівна – начальник відділу 
культури 

2. Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста 
Мукачева» в новій редакції.  

Інформує: Маняк Іван Георгійович – секретар міської ради  
3. Про затвердження статуту Мукачівського міського комунального 
підприємства «Соціальна аптека» у новій редакції.  
4. Про затвердження статуту Комунального некомерційного підприємства 
“Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади” у новій редакції.  
5. Про затвердження статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Мукачівська центральна районна лікарня» у новій редакції.  
6. Про внесення змін до рішення 68 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 28.11.2019 № 1606 “Про затвердження положення “Про 
багатофункціональну електронну пластикову картку “Картка мукачівця” у 
новій редакції”.  
7. Про затвердження змін до меморандуму про співробітництво між 
Мукачівською міською радою та публічним акціонерним товариством 
“Державний ощадний банк України”.  
                       Доповідає: Бортейчук Юрій Юрійович — начальник 

юридичного відділу 
8. Про найменування назв вулиць міста.  
9. Про затвердження звітів про експертні грошові оцінки земельних ділянок, що 
відчужуються, затвердження ціни та інших істотних умов договорів купівлі-
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продажу та про затвердження звітів про експертні грошові оцінки земельних 
ділянок комунальної власності, яка підлягає продажу у власність на земельних 
торгах у формі аукціону.  
10. Про укладання договорів оренди землі комунальної власності Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 
11. Про зміну цільового призначення земельних ділянок.   
12. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
землевпорядних документацій та передачу земельних ділянок у власність.  
13. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 
договорів.  

Доповідає: Буднік Володимир Юрійович – начальник 
управління комунальної власності та архітектури 

14. Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна - начальник 
відділу економіки 

15. Про внесення змін 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, затвердженої рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 20.02.2020р. №1794. 
16. Про внесення змін 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 
(нова редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020р. №1869. 
17. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік, затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 23.04.2020р. №1870. 
                       Доповідає: Мандзич Любов Іванівна — начальник відділу 

охорони здоров”я 
18. Про 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 7-го скликання 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».  

Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна - начальник 
відділу економіки 
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19. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік.  

Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна — начальник фінансового 
управління 

20. Про коригування детального плану території по вул. Духновича Олександра 
в місті Мукачево для організації рекреаційної зони активного відпочинку та 
зони змішаної житлової та громадської забудови.  

Доповідає: Буднік Володимир Юрійович – начальник 
управління комунальної власності та архітектури 

 
 
Балога А.В. – Розпочинаємо розгляд питань згідно порядку денного: 
 

Шановні депутати! Пропоную питання порядку денного з 1 по 19 
включно прийняти пакетом, а оскільки в останньому питанні «Про коригування 
детального плану території по вул. Духновича Олександра в місті Мукачево для 
організації рекреаційної зони активного відпочинку та зони змішаної житлової 
та громадської забудови» в мене виникає конфлікт інтересів, то його пропоную 
розглянути окремо. 

Проєкти рішень попередньо опубліковані, опрацьовані на засіданнях 
профільних депутатських комісій, критичних зауважень не було. Які будуть 
зауваження, пропозиції, доповнення до проєктів рішень? Немає. 

Таким чином, якщо немає ніяких заперечень, ставлю пропозицію про 
пакетне голосування питань з 1 по 19 включно. Прошу визначатись. 
 

Маняк І.Г. - Зачитує поіменно присутніх депутатів, кожен висловлює 
свою позицію. 

 
Ілов В.А. – Оголошує результати голосування: 
 

ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 27 
       З НИХ: 

 ТАК: 27 
HI: 0 
УТР.: 0 

   НЕ ГОЛОСУВАЛО:  0 
 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО  
(Результати поіменного голосування додаються) 
 
Балога А.В. – Ставлю на голосування проєкти рішень 1-19 включно в цілому 
пакетом. Прошу визначатись. 
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Маняк І.Г. - Зачитує поіменно присутніх депутатів, кожен висловлює 
свою позицію. 

 
Ілов В.А. – Оголошує результати голосування: 
 

ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 27 
       З НИХ: 

 ТАК: 27 
HI: 0 
УТР.: 0 

   НЕ ГОЛОСУВАЛО:  0 
 
РІШЕННЯ №1891-1909 ПРИЙНЯТІ  
(Результати поіменного голосування та рішення додаються) 
 
Балога А.В. – Повідомляю, що в проєкті рішення «Про коригування детального 
плану території по вул. Духновича Олександра в місті Мукачево для організації 
рекреаційної зони активного відпочинку та зони змішаної житлової та 
громадської забудови» у мене виникає конфлікт інтересів, тому участь у 
голосуванні я не братиму, відповідну заяву подано у секретаріат ради.  Прошу 
провести голосування по цьому питанню секретаря міської ради І.Маняка.  
 
СЛУХАЛИ: Маняк І.Г. – 20. Про коригування детального плану території по 
вул. Духновича Олександра в місті Мукачево для організації рекреаційної зони 
активного відпочинку та зони змішаної житлової та громадської забудови. 
 
Маняк І.Г. - В кого є запитання, зауваження до проєкту рішення? Немає. 
Пропоную проєкт рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. 

 
Зачитує поіменно присутніх депутатів, кожен висловлює свою позицію. 
 
Ілов В.А. – Оголошує результати голосування: 
 

ВСЬОГО ПРОГОЛОСУВАЛО: 27 
       З НИХ: 

 ТАК: 26 
HI: 0 
УТР.: 0 

   НЕ ГОЛОСУВАЛО:  1 
 
РІШЕННЯ №1910 ПРИЙНЯТО  
(Результати поіменного голосування та рішення додаються) 
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Балога А.В. - Шановні депутати! Питання порядку денного вичерпані. В кого є 
запитання, пропозиції, зауваження до ведення сесії?  
 
ВИСТУПИЛИ: Іванчо Р.Й., Кушнір І.І., Молнар М., Кіш Т.П.,  
Лізанець О.О., Деркач Є.М. 
 
Балога А.В. - Сесію міської ради оголошую закритою. Дякую всім за активну 
роботу ! 
 

Звучить Державний гімн України та гімн міста Мукачева 
 

 
Міський голова        А.БАЛОГА 
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