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Кушнір Іван Іванович 
Лендєл Олександр Васильович 
Малешко Юрій Юрійович 
Мандзич Любов Іванівна 
Марусинець Золтан Степанович 
Переста Олександр Олександрович 
Поневач Аттіла Іванович 
Поп Олександр Олександрович 
Федів Ростислав Євгенович 
Фехтел Аннамарія Вікентіївна 
Ціптак Михайло Васильович 
Чубирко Яна Іванівна 
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Біров Людвик Бенямінович 
Герасимюк Сергій Олександрович 
Іванчо Вікторія Іванівна 
Логойда Россана Миколаївна 
Маринець Йолана Степанівна 
Паук Олег Іванович 
Плеша Василь Васильович 
Ремез Олександр Васильович 
Фазекош Олексій Андрійович 
 



ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ 
 

№ 
п/п 

Назва рішень Номер та дата 
рішення 

1 Про хід виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади за I 
півріччя 2021 року.  

Рішення № 283 
Від 17.08.2021 

2 Про виконання бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади за січень-червень 2021 року.  

Рішення № 284 
Від 17.08.2021 

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

Рішення № 285 
Від 17.08.2021 

4 Про надання та втрату дітьми статусу. Рішення № 286 
Від 17.08.2021 

5 Про вибуття осіб, з числа вихованців дитячих будинків 
сімейного типу. 

Рішення № 287 
Від 17.08.2021 

6 Про визначення місця проживання та реєстрації дітей.  Рішення № 288 
Від 17.08.2021 

7 Про визначення способу участі у вихованні дітей та 
спілкуванні з ними 

Рішення № 289 
Від 17.08.2021 

8 Про надання матеріальної допомоги.  Рішення № 290 
Від 17.08.2021 

9 Про затвердження звіту про виконання фінансового 
плану Комунального некомерційного підприємства 
«Мукачівська центральна районна лікарня» за II квартал 
2021 року. 

Рішення № 291 
Від 17.08.2021 

10 Про затвердження Звіту про виконання фінансового 
плану Комунального некомерційного підприємства 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської  територіальної громади» за ІІ 
квартал 2021 року.  

Рішення № 292 
Від 17.08.2021 

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

Рішення № 293 
Від 17.08.2021 

12 Про надання дозволів на укладення договорів житлового 
найму, взяття на квартирний облік, зняття з квартирного 
обліку та надання житла.  

Рішення № 294 
Від 17.08.2021 

13 Про демонтаж  тимчасових споруд  на території 
Мукачівської міської територіальної громади.  

Рішення № 295 
Від 17.08.2021 

14 Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів 
автобусними маршрутами загального користування 
Мукачівської міської територіальної громади.  

Рішення № 296 
Від 17.08.2021 

15 Про продовження терміну дії договорів на перевезення 
пасажирів.  

Рішення № 297 
Від 17.08.2021 

16 Про затвердження одноставкового тарифу на 
виробництво теплової енергії на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії. 

Рішення № 298 
Від 17.08.2021 



17 Про погодження проекту благоустрою.  Рішення № 299 
Від 17.08.2021 

18 Про поштові адреси.  Рішення № 300 
Від 17.08.2021 

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

Рішення № 301 
Від 17.08.2021 

20 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
реформування та підтримки водопровідного та 
каналізаційного господарств на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. №1671. 

Рішення № 302 
Від 17.08.2021 

21 Про схвалення проєкту змін до Програми реформування 
та підтримки водопровідного господарства на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-
2022 роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської 
ради від 05.12.2019р. №1667.  

Рішення № 303 
Від 17.08.2021 

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

Рішення № 304 
Від 17.08.2021 

23 Про схвалення 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».  

Рішення № 305 
Від 17.08.2021 

24 Про схвалення проєкту Програми організації  
громадських оплачуваних робіт для молоді у вільний від 
навчання час   на 2022-2024 роки.  

Рішення № 306 
Від 17.08.2021 

25 Про схвалення проєкту Програми організації 
безкоштовного харчування дітей пільгових категорій та 
учнів 1-4 класів у закладах освіти Мукачівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки.  

Рішення № 307 
Від 17.08.2021 

26 Про схвалення проєкту Програми впровадження молодіжної 
політики Мукачівської міської  територіальної громади на 
2022-2024 роки.  

Рішення № 308 
Від 17.08.2021 

27 Про схвалення проєкту Програми розвитку фізичної 
культури і спорту Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки.  

Рішення № 309 
Від 17.08.2021 

28 Про схвалення проєкту Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки.  

Рішення № 310 
Від 17.08.2021 

29 Про схвалення проєкту Програми подарунки для дітей 
закладів освіти Мукачівської міської територіальної 

Рішення № 311 
Від 17.08.2021 



громади на 2022-2024 роки.  
30 Про схвалення проєкту Програми «Захисту прав дітей» 

на 2022-2024 роки  
Рішення № 312 
Від 17.08.2021 

31 Про схвалення проєкту Програми зайнятості населення 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки. 

Рішення № 313 
Від 17.08.2021 

32 Про схвалення проєкту Програми забезпечення прав 
окремих пільгових категорій громадян з числа жителів 
Мукачівської міської  територіальної громади на 
пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 
2022-2024 роки.  

Рішення № 314 
Від 17.08.2021 

33 Про схвалення проєкту Програми додаткового соціально-
медичного захисту жителів Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки.  

Рішення № 315 
Від 17.08.2021 

34 Про схвалення проєкту 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. 

Рішення № 316 
Від 17.08.2021 

35 Про схвалення проєкту Програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  

Рішення № 317 
Від 17.08.2021 

36 Про схвалення проєкту 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.  

Рішення № 318 
Від 17.08.2021 

37 Про схвалення проєкту Програми розвитку житлово-
комунального господарства  Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 - 2024 роки.  

Рішення № 319 
Від 17.08.2021 

38 Про схвалення проєкту 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.  

Рішення № 320 
Від 17.08.2021 

39 Про схвалення проєкту Програми покращення 
екологічного стану на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки. 

Рішення № 321 
Від 17.08.2021 

40 Про схвалення проєкту Програми підтримки 
Мукачівського міського комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2022-2024 роки.  

Рішення № 322 
Від 17.08.2021 



41 Про схвалення проєкту Програми захисту тварин від 
жорстокого поводження, створення комфортних умов 
співіснування людей і тварин на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки  

Рішення № 323 
Від 17.08.2021 

42 Про схвалення проєкту Програми благоустрою території 
Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-
2024 роки. 

Рішення № 324 
Від 17.08.2021 

43 Про схвалення проєкту 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.  

Рішення № 325 
Від 17.08.2021 

44 Про схвалення проєкту Програми участі населення в 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади 
«Своїми руками»  на 2022-2024 роки.  

Рішення № 326 
Від 17.08.2021 

45 Про схвалення проєкту  Програми підтримки та 
стимулювання створення  об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки.  

Рішення № 327 
Від 17.08.2021 

46 Про схвалення проєкту Програми забезпечення 
діяльності Мукачівської міської  територіальної громади 
в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності на 2022- 2024 роки. 

Рішення № 328 
Від 17.08.2021 

47 Про схвалення проєкту Програми розвитку туристичної 
галузі Мукачівської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки.  

Рішення № 329 
Від 17.08.2021 

48 Про схвалення проєкту Програми розвитку економічної, 
міжнародної та інвестиційної діяльності Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  

Рішення № 330 
Від 17.08.2021 

49 Про схвалення проєкту Програми виплати винагороди 
Почесним громадянам міста Мукачева на 2022-2024 
роки.  

Рішення № 331 
Від 17.08.2021 

50 Про схвалення проєкту Програми забезпечення членства 
Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2022-2024 
роки.  

Рішення № 332 
Від 17.08.2021 

51 Про схвалення проєкту Програми висвітлення 
діяльності, інформаційного забезпечення Мукачівської 
міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки. 

Рішення № 333 
Від 17.08.2021 

52 Про схвалення проєкту Програми забезпечення 
організаційної діяльності міської ради та виконавчого 
комітету на 2022-2024 роки.  

Рішення № 334 
Від 17.08.2021 

53 Про схвалення проєктів Програм забезпечення 
державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення 
Управління Служби безпеки України в Закарпатській 
області, сприяння діяльності Мукачівської окружної 
прокуратури, забезпечення пожежної та техногенної 

Рішення № 335 
Від 17.08.2021 



безпеки Мукачівської міської територіальної громади на 
2021 рік.  

54 Про схвалення 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».  

Рішення № 336 
Від 17.08.2021 

55 Про схвалення прогнозу бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки.  

Рішення № 337 
Від 17.08.2021 

 
 

СПИСОК 
запрошених на засідання виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
 

№ 
п/п 

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

1 Блінов Андрій Юрійович Начальник управління міського господарства 
2 Баранов Євген Олександрович Оператор з обслуговування комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення 
3 Дерев’яник Маріанна Федорівна Начальник відділу економіки 
4 Карпік Валентина Павлівна Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи  
5 Шпеник Олеся Іванівна Начальник відділу інформаційно-аналітичних 

комплексів   

6 Чубірко Мірослава Михайлівна Директор КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» 

7 Степанова Ольга Рудольфівна Начальник служби у справах дітей 
8 Герц Мирослав Мирославович Заступник начальника  фінансового 

управління 
9  Мешко Євген Васильович Директор КНП «Мукачівська центральна 

районна лікарня» 
10 Лендьєл Ганна Тиберіївна Начальник відділу контролю та 

організаційного забезпечення діяльності 
виконавчого комітету та міської ради 

11 Глушко Ганна Олександрівна Головний спеціаліст відділу інформатизації та 
зв'язків з громадськістю  

12 Лакатош Злата Василівна Головний спеціаліст відділу інформатизації та 
зв'язків з громадськістю  

13 Романець Іван Іванович Фахівець з інтерв'ювання відділу 



інформатизації та зв'язків з громадськістю  
14 Патакі Девид Йосопович Фахівець з інтерв'ювання відділу 

інформатизації та зв'язків з громадськістю 
15 Преса  
16 Перший  кабельний  

 
  
СЛУХАЛИ: Балогу А.В.  Про порядок денний засідання виконкому. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 засідання виконавчого комітету 
 

1. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року.  
Рішення №283  
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальник відділу економіки 
2. Про виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за 
січень-червень 2021 року.  
Рішення №284 
Доповідає: Герц Мирослав Мирославович 
         заступник начальника  фінансового управління 
3. Про надання дозволу для здійснення правочину стосовно нерухомого майна, 
право власності на яке або право користування яким мають діти.  
Рішення №285 
4. Про надання та втрату дітьми статусу. 
Рішення №286 
5. Про вибуття осіб, з числа вихованців дитячих будинків сімейного типу. 
Рішення №287 
6. Про визначення місця проживання та реєстрації дітей.  
Рішення №288 
7. Про визначення способу участі у вихованні дітей та спілкуванні з ними 
Рішення №289  
Доповідає: Степанова Ольга Рудольфівна 
  начальник служби у справах дітей 
8. Про надання матеріальної допомоги.  
Рішення №290 
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальник управління соціального захисту населення 
9. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня» за II 
квартал 2021 року. 
Рішення №291 
Доповідає: Мешко Євген Васильович 
  директор КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» 



10. Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівської міської  територіальної громади» за ІІ квартал 2021 року.  
Рішення №292 
Доповідає: Чубірко Мірослава Михайлівна 
  директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
11. Про приватизацію квартир /будинків/ та видачу свідоцтв про право 
власності.  
Рішення №293 
12. Про надання дозволів на укладення договорів житлового найму, взяття на 
квартирний облік, зняття з квартирного обліку та надання житла.  
Рішення №294 
13. Про демонтаж  тимчасових споруд  на території Мукачівської міської 
територіальної громади.  
Рішення №295 
14. Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної 
громади.  
Рішення №296 
15. Про продовження терміну дії договорів на перевезення пасажирів.  
Рішення №297 
16. Про затвердження одноставкового тарифу на виробництво теплової енергії 
на установках з використанням альтернативних джерел енергії. 
Рішення №298 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
17. Про погодження проекту благоустрою.  
Рішення №299 
18. Про поштові адреси.  
Рішення №300 
19. Про погодження/скасування паспортів відкритих майданчиків (терас). 
Рішення №301 
Доповідає: Буднік Володимир Юрійович 
  заступник начальника управління міського господарства 
20. Про схвалення проєкту внесення змін до Програми реформування та 
підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затвердженої 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. №1671. 
Рішення №302 
21. Про схвалення проєкту змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного господарства на території Мукачівської міської територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради 
від 05.12.2019р. №1667.  
Рішення №303 
Доповідає: Федорняк Ігор Дмитрович 
  директор ММКП “Мукачівводоканал” 



22. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
Рішення №304 
23. Про схвалення 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».  
Рішення №305 
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
24. Про схвалення проєкту Програми організації  громадських оплачуваних 
робіт для молоді у вільний від навчання час   на 2022-2024 роки.  
Рішення №306 
25. Про схвалення проєкту Програми організації безкоштовного харчування 
дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів у закладах освіти Мукачівської 
міської  територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №307 
26. Про схвалення проєкту Програми впровадження молодіжної політики 
Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №308 
27. Про схвалення проєкту Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №309 
28. Про схвалення проєкту Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №310 
29. Про схвалення проєкту Програми подарунки для дітей закладів освіти 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №311 
Доповідає: Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
  Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 
30. Про схвалення проєкту Програми «Захисту прав дітей» на 2022-2024 роки  
Рішення №312 
Доповідає: Степанова Ольга Рудольфівна 
  начальник служби у справах дітей 
31. Про схвалення проєкту Програми зайнятості населення Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №313 
32. Про схвалення проєкту Програми забезпечення прав окремих пільгових 
категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської  територіальної 
громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 2022-2024 
роки.  
Рішення №314 
33. Про схвалення проєкту Програми додаткового соціально-медичного захисту 
жителів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  



Рішення №315 
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальник управління соціального захисту населення 
34. Про схвалення проєкту 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. 
Рішення №316 
35. Про схвалення проєкту Програми розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки.  
Рішення №317 
Доповідає: Мешко Євген Васильович 
  директор КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» 
36. Про схвалення проєкту 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.  
Рішення №318 
37. Про схвалення проєкту Програми розвитку житлово-комунального 
господарства  Мукачівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки.  
Рішення №319 
38. Про схвалення проєкту 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.  
Рішення №320 
39. Про схвалення проєкту Програми покращення екологічного стану на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Рішення №321 
40. Про схвалення проєкту Програми підтримки Мукачівського міського 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2022-2024 
роки.  
Рішення №322 
41. Про схвалення проєкту Програми захисту тварин від жорстокого 
поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки  
Рішення №323 
42. Про схвалення проєкту Програми благоустрою території Мукачівської 
міської  територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Рішення №324 
43. Про схвалення проєкту 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.  



Рішення №325 
44. Про схвалення проєкту Програми участі населення в розвитку Мукачівської 
міської територіальної громади «Своїми руками»  на 2022-2024 роки.  
Рішення №326 
45. Про схвалення проєкту  Програми підтримки та стимулювання створення  
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №327 
46. Про схвалення проєкту Програми забезпечення діяльності Мукачівської 
міської  територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності на 2022- 2024 роки.  
Рішення №328 
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
47. Про схвалення проєкту Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №329 
48. Про схвалення проєкту Програми розвитку економічної, міжнародної та 
інвестиційної діяльності Мукачівської міської територіальної громади на 2022-
2024 роки.  
Рішення №330 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальник відділу економіки 
49. Про схвалення проєкту Програми виплати винагороди Почесним 
громадянам міста Мукачева на 2022-2024 роки.  
Рішення №331 
50. Про схвалення проєкту Програми забезпечення членства Мукачівської 
міської ради в Асоціаціях на 2022-2024 роки.  
Рішення №332 
51. Про схвалення проєкту Програми висвітлення діяльності, інформаційного 
забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 
роки.  
Рішення №333 
52. Про схвалення проєкту Програми забезпечення організаційної діяльності 
міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки.  
Рішення №334 
53. Про схвалення проєктів 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.  
Рішення №335 
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
54. Про схвалення 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».  
Рішення №336 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальник відділу економіки 
55. Про схвалення прогнозу бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки.  
Рішення №337 
Доповідає: Герц Мирослав Мирославович 
         заступник начальника  фінансового управління 
 
 
СЛУХАЛИ: Балогу А.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 територіальної громади за I півріччя 2021 року.  
Доповідала: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 283 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про виконання бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади за січень-червень 2021 року.  
Доповідав: Герц Мирослав Мирославович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 284 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 № 285 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про надання та втрату дітьми статусу. 
Доповідала: Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 286 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про вибуття осіб, з числа вихованців дитячих будинків сімейного 
типу. 
Доповідала:  Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 287 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 



 
РІШЕННЯ: Про визначення місця проживання та реєстрації дітей.  
Доповідала: Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 288 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про визначення способу участі у вихованні дітей та спілкуванні з 
ними. 
Доповідала: Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 289 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про надання матеріальної допомоги.  
Доповідала: Зотова Наталія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 290 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 
Комунального некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна 
лікарня» за II квартал 2021 року. 
Доповідав: Мешко Євген Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 291 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану 
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської  територіальної громади» за ІІ 
квартал 2021 року.  
Доповідала: Чубірко Мірослава Михайлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 292 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про приватизацію квартир /будинків/ та видачу свідоцтв про право 
власності.  
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 293 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про надання дозволів на укладення договорів житлового найму, 
взяття на квартирний облік, зняття з квартирного обліку та надання житла.  
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 294 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про демонтаж  тимчасових споруд  на території Мукачівської 
міської територіальної громади.  



Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 295 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів автобусними 
маршрутами загального користування Мукачівської міської територіальної 
громади.  
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 296 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про продовження терміну дії договорів на перевезення пасажирів.  
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 297 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження одноставкового тарифу на виробництво теплової 
енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 298 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про погодження проекту благоустрою.  
Доповідав:  Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 299 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про поштові адреси.  
Доповідав:  Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 300 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ:Про погодження/скасування паспортів відкритих майданчиків 
(терас). 
Доповідав:  Буднік Володимир Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 301 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми реформування 
та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки затвердженої 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. №1671. 
Доповідав:  Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 302 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 



 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту змін до Програми реформування та 
підтримки водопровідного господарства на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 
Мукачівської міської ради від 05.12.2019р. №1667.  
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 303 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
 
РІШЕННЯ: Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 304 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення 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».  
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 305 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
СЛУХАЛИ: Балогу А.В.  Про пропозицію щодо пакетного голосування з питань 
порядку денного з 24-го по 53-е. 
ВИРІШИЛИ: Голосувати пакетом з питань порядку денного з 24-го по 53-е.  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми організації  громадських 
оплачуваних робіт для молоді у вільний від навчання час   на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми організації безкоштовного 
харчування дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів у закладах освіти 
Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми впровадження молодіжної 
політики Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки.   
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми розвитку фізичної культури і 
спорту Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
 



РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми подарунки для дітей закладів 
освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми «Захисту прав дітей» на 2022-
2024 роки. 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми зайнятості населення 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ:  Про схвалення проєкту Програми забезпечення прав окремих 
пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської  
територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 
2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми додаткового соціально-медичного 
захисту жителів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 
роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту 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. 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ:  Про схвалення проєкту 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.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми розвитку житлово-комунального 
господарства  Мукачівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту 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.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми покращення екологічного стану 
на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
 



РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми підтримки Мукачівського 
міського комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 
2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми захисту тварин від жорстокого 
поводження, створення комфортних умов співіснування людей і тварин на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми благоустрою території 
Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки. 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту 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.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми участі населення в розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади «Своїми руками»  на 2022-2024 
роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту  Програми підтримки та стимулювання 
створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми забезпечення діяльності 
Мукачівської міської  територіальної громади в сфері містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022- 2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми розвитку туристичної галузі 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ:  Про схвалення проєкту Програми розвитку економічної, 
міжнародної та інвестиційної діяльності Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми виплати винагороди Почесним 
громадянам міста Мукачева на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми забезпечення членства 
Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми висвітлення діяльності, 
інформаційного забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих 
органів на 2022-2024 роки.  
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту Програми забезпечення організаційної 
діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки.  



 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєктів 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.  
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення з№ 306 по № 335 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення 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».  
Доповідала: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 336 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення прогнозу бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки.  
Доповідав: Герц Мирослав Мирославович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 337 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
 
Порядок денний вичерпаний. 
Засідання виконкому оголошую закритим. 
 
Керуючий справами виконавчого комітету        О.ЛЕНДЄЛ 


