
 
У К Р А Ї Н А 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

Мукачівського міського голови 
 

16.08.2021     Мукачево     №276 
 

Про скликання чергової сесії  
Мукачівської міської ради  
8-го скликання  
 

Відповідно до ч.ч. 4, 5 статті 46, п. 20 ч.4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Мукачівської міської ради 
8-го скликання, провести чергову сесію Мукачівської міської ради 8-го 
скликання 26 серпня 2021 року о 10:00 год. у великому залі засідань міської 
ради з порядком денним: 
 
1. Про затвердження Положення про комунальну установу «Центр надання 
соціальних послуг Мукачівської міської ради». 
2. Про затвердження структури, штату та чисельності Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг Мукачівської міської ради». 
3. Про реорганізацію Центру культури та відпочинку «Паланок» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради. 
4. Про затвердження Положення про щомісячні стипендії Мукачівської міської 
ради у галузі культури для обдарованих і талановитих дітей та молоді 
Мукачівської міської територіальної громади (нова редакція). 
5. Про затвердження списку обдарованих і талановитих дітей та молоді 
Мукачівської міської територіальної громади, стипендіатів Мукачівської 
міської ради у галузі культури на 2021-2022 навчальний рік. 
6. Про визначення балансоутримувача майна.  
7. Про надання дозволу на списання основних засобів комунального 
підприємства. 
8. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки водопровідного 
господарства на території Мукачівської міської територіальної громади на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради  
від 05.12.2019 р. №1667. 
9. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки водопровідного 
та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки затвердженої рішенням 
Мукачівської міської ради від 05.12.2019 р. №1671. 



10. Про внесення змін до Порядку реалізації Програми підтримки та 
стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженого 
рішенням 10-ої сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 25.06.2021 р. 
№395. 
11. Про внесення змін до Програми забезпечення організаційної діяльності 
міської ради та виконавчого комітету на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020 р. №100 «Про затвердження Програми забезпечення організаційної 
діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2021-2023 роки». 
12. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність. 
13. Про затвердження землевпорядних документацій та передачу земельних 
ділянок у власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні 
громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на 
ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди). 
14. Про передачу земельних ділянок у власність, що перебувають у 
користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, іншої будівлі і 
споруди.  
15. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, затвердження 
проектів землеустрою та передачу земельних ділянок в оренду. 
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки. 
17. Про затвердження актів встановлення меж земельних ділянок. 
18. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 
підлягають передачі у власність шляхом викупу. 
19. Про затвердження звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок 
комунальної власності, які підлягають передачі у власність шляхом викупу. 
20. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 
договорів. 
21. Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 
22. Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради. 
23. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 
для проектування та будівництва аеропорту в Закарпатському регіоні на 
території Мукачівської міської територіальної громади». 
24. Про розроблення детального плану території обмеженої вулицями Миру, 
Київська, Петкі Шандора та Роглєва Миколи у місті Мукачево. 
25. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території 
Мукачівської міської територіальної громади. 
26. Про затвердження Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської 
територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки. 
 



 
27. Про затвердження Програми забезпечення організаційної діяльності міської 
ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки. 
28. Про затвердження Програми забезпечення членства Мукачівської міської 
ради в Асоціаціях на 2022-2024 роки. 
29. Про затвердження Програми безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 
за певними категоріями захворювань мешканцям Мукачівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки. 
30. Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки. 
31. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
32. Про затвердження Програми  організації  громадських оплачуваних робіт 
для молоді у вільний від навчання час на 2022-2024 роки. 
33. Про затвердження Програми подарунки для дітей закладів освіти 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
34. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Мукачівської міської   територіальної громади на 2022-2024 роки. 
35. Про затвердження Програми впровадження молодіжної політики 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
36. Про затвердження Програми організації безкоштовного харчування дітей 
пільгових категорій та учнів 1-4 класів у закладах освіти Мукачівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки. 
37. Про затвердження Програми підтримки та стимулювання створення 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки. 
38. Про затвердження Програми участі населення в розвитку Мукачівської 
міської територіальної громади «Своїми руками» на 2022-2024 роки. 
39. Про  затвердження Програми захисту тварин від жорстокого поводження, 
створення комфортних умов співіснування людей і тварин на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
40. Про затвердження Програми підтримки Мукачівського міського 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2022-2024 
роки. 
41. Про затвердження Програми покращення екологічного стану на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
42. Про затвердження Програми збереження історичного виду фасадів та/або 
дахів багатоквартирних будинків, що розташовані в межах зони історичного 
ареалу міста Мукачево, підтримки співвласників багатоквартирних будинків, 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітального 
ремонту спільного майна (фасадів та/або дахів) у багатоквартирних будинках, 
що розташовані в межах історичного ареалу м.Мукачево на 2022-2024 роки. 



43. Про затвердження Програми відшкодування різниці між затвердженим 
тарифом та розміром економічно обґрунтованих витрат на утримання ліфтового 
господарства житлового фонду Мукачівської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки. 
44. Про  затвердження Програми організації та проведення суспільно корисних 
робіт  для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 
вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2022-2024 роки. 
45. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства  
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
46. Про затвердження Програми благоустрою території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки. 
47. Про затвердження Програм забезпечення державної безпеки, матеріально-
технічного забезпечення Управління Служби безпеки України в Закарпатській 
області, сприяння діяльності Мукачівської окружної прокуратури, забезпечення 
пожежної та техногенної безпеки Мукачівської міської територіальної громади 
на 2021 рік. 
48. Про затвердження Програми розвитку економічної, міжнародної та 
інвестиційної діяльності Мукачівської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки. 
49. Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
50. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Мукачівської міської 
територіальної громади зарядного пристрою для електромобілів та передачі 
його на баланс ММКП «Мукачівпастранс». 
51. Про 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». 
52. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 
53. Про прогноз бюджету Мукачівської міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки. 
 
 
Міський голова             А.БАЛОГА 

 


