
 
У К Р А Ї Н А 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

Мукачівського міського голови 
 

17.09.2021     Мукачево     №320 
 

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 30 вересня 2021 року о 10:00 год. у великому залі засідань міської 
ради з порядком денним: 
 
1. Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради. 
2. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради на баланс Мукачівського міського комунального підприємства 
«Мукачівпастранс». 
3. 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 територіальної громади на 2020-2022 роки (нова 
редакція), затвердженої рішенням 77 сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання від 23.04.2020 р. №1869 зі змінами. 
4. Про затвердження Програми виплати винагороди Почесним громадянам 
міста Мукачева на 2022-2024 роки. 
5. Про затвердження Програми висвітлення діяльності, інформаційного 
забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 
роки. 
6. Про внесення змін до Програми поліпшення умов несення служби,  
організації виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 
2021 рік, затвердженої рішенням 5-ї сесії 8-го скликання №240. 
7. Про затвердження Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної 
роботи Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки. 
8. Про затвердження програми “Захисту прав дітей” на 2022-2024 роки. 



9. Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради (нова редакція). 
10. Про затвердження Положення про Мукачівську міську премію імені 
Олександра Духновича у новій редакції. 
11. Про внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року 
№103. 
12. Про затвердження  Положення про щорічну премію Мукачівської міської 
ради «За ініціативу, творчість і педагогічний пошук» для нагородження кращих 
педагогічних працівників Мукачівської міської  територіальної громади (нова 
редакція). 
13. Про  затвердження списку обдарованої і талановитої учнівської молоді  
Мукачівської міської територіальної громади, стипендіатів Мукачівської 
міської ради на 2021-2022 навчальний рік. 
14. Про реорганізацію Центру культури та відпочинку «Паланок» шляхом 
приєднання до комунального закладу «Палац культури і мистецтв» 
Мукачівської міської ради. 
15. Про надання дозволу на списання основного засобу комунального 
підприємства. 
16. Про внесення змін до Порядку реалізації Програми підтримки та 
стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 
17. Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради. 
18. Про затвердження Програми реформування та підтримки водопровідного та 
каналізаційного господарства на території Мукачівської міської територіальної 
громади на 2020-2022 роки в новій редакції. 
19. Про передачу об'єкта нерухомого майна комунальної власності в оренду та 
включення до Переліку другого типу. 
20. Про передачу та припинення права постійного користування земельними 
ділянками. 
21. Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 
22. Про прийняття у комунальну власність земельної ділянки. 
23.  Про визначення земельних ділянок для продажу у власність на земельних 
торгах у формі аукціону та затвердження звітів з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок комунальної власності, які підлягають передачі у власність 
шляхом викупу. 
24. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду та укладання договорів оренди земель комунальної 
власності Мукачівської міської територіальної громади. 
25. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 
підлягають передачі у власність шляхом викупу. 



26. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 
договорів. 
27. Про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого 
майна. 
28. Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради. 
29. Про затвердження умов продажу нерухомого майна комунальної власності 
Мукачівської міської територіальної громади. 
30. Про передачу земельних ділянок у власність, що перебувають у 
користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, інші будівлі і 
споруди. 
31. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність. 
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки. 
33. 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). 
34. Про затвердження актів встановлення меж земельних ділянок. 
35. Про надання власникам земельних часток (паїв) дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
36. Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою, 
затвердженні землевпорядних документацій та передачі земельних ділянок у 
власність. 
37. Про надання повноважень щодо присвоєння адрес об’єктам будівництва та 
об’єктам нерухомого майна. 
38. Про створення громадських пасовищ на території с. Нове Давидково 
Мукачівської міської територіальної громади. 
39. 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 22.12.2020р. № 110 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки». 
40. Про затвердження Бюджетного регламенту Мукачівської міської ради та 
Положення про Бюджетні слухання. 
41. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 
 
 
Міський голова             А.БАЛОГА 

 


