
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  9 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2021          Мукачево №363

Про внесення змін до «Програми забезпечення діяльності Мукачівської 
міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності на 2020 - 2022 роки (в новій 
редакції)», затвердженої рішенням 6 сесії Мукачівської міської ради 8-го 
скликання №272 від 25.03.2021

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради №190 від 25.05.2021 «Про схвалення внесення змін до «Програми 
забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 
2020 - 2022 роки (в новій редакції)», затвердженої рішенням 6 сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання №272 від 25.03.2021»,  враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №8 
від  21.05.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №7 від 24.05.2021 р.; 
25.05.2021 р.; 26.05.2021 р.), керуючись  п. 22, ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни:

1.1 У розділ І Паспорт «Програми забезпечення діяльності 

Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2020 - 2022 роки 

(в новій редакції)», затвердженої рішенням 6 сесії Мукачівської міської ради 8-

го скликання №272 від 25.03.2021 року: 

пп 7.1 викласти в наступній редакції «І етап  (2020 р.) - 1895 тис.грн. II 

етап (2021 р.) - 5100 тис.грн. IIІ етап (2022 р.)  6450 тис.грн.»

п.9 викласти в наступній редакції «Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн у тому числі: 

13445 тис.грн»

пп.9.1 викласти в наступній редакції «коштів місцевого бюджету» 

13445 тис.грн.».



1.2. У розділ ІV «Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання», 

строки виконання програми ІІ етапу (2021р.) замінити  з «3050 тис. грн.» на 

«5100 тис.грн.».

1.3 У розділ ІV «Напрямки діяльності та заходи програми», а саме 

доповнити заходами:  п.10 «Розроблення детального плану території для 

проектування та будівництва аеропорту в Закарпатському регіоні на території 

Мукачівської міської територіальної громади» та п.11.«Виготовлення звітів 

про експертну оцінку об'єктів нерухомого майна комунальної власності».

2. Викласти в новій редакції Додаток 1 та Додаток 2 «Програми 

забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 

2020 - 2022 роки (в новій редакції), затвердженої рішенням 6 сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання №272 від 25.03.2021.

3.� В Програмі словосполучення «Міський бюджет» замінити на 

словосполучення «Місцевий бюджет».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради Блінова А. та 

постійну комісію з питань бюджету та регламенту.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


