
 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

             м. Мукачево        № ____ 
 
 
Про схвалення 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 
 
 

Розглянувши проєкт 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), з метою забезпечення виконання заходів по розробленню 
земельної та містобудівної документації, яка дасть новий інтегрований 
інструмент управління територією та ресурсами Мукачівської міської 
територіальної громади, враховуючи Порядок розроблення місцевих цільових 
програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджений рішенням 66 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 31.10.2019 року №1574, 
керуючись  пп.1 п.«а» ч.1 ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради ВИРІШИВ: 

1. Схвалити зміни 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), а саме: 

1) у розділі 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.) – 6 280 тис.грн. IIІ етап (2022 р.) – 7 450 тис.грн.» 

- п.9 викласти в наступній редакції: «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн. у тому числі: 15 625 тис. 
грн.» 

- пп.9.1 викласти в наступній редакції: «коштів місцевого бюджету: 15 625 
тис. грн.». 



2) розділі ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми», строки 
виконання програми ІІ етапу (2021р.) замінити з «3 050 тис. грн.» на «6 280 тис. 
грн.», ІІІ етапу (2022р.) замінити  з «6 450 тис. грн.» на «7 450 тис. грн.» 

1.3 Розділ VІ «Напрямки діяльності та заходи програми» доповнити 
наступним заходом:   

«13. Юридичні послуги, пов’язані з оформленням та засвідченням 
документів (нотаріальні послуги з метою здійснення заходів з землеустрою), 
укладання угод про передачу права власності на земельні ділянки на користь 
територіальної громади.» 

2. Додаток 1 та Додаток 2 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 від 25.03.2021 №272 викласти у новій редакції згідно додатків 1 та 2 
до даного рішення. 

3. Начальнику управління міського господарства Мукачівської міської ради 
Андрію Блінову подати схвалений проєкт 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 на розгляд сесії Мукачівської 
міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради                
Едуарда Барчія.  

 
 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 


