
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

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 25 листопада 2021 року о 10:00 год. у великому залі засідань міської 

ради з порядком денним: 

 

1. Про затвердження Положення про сектор з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету. 

2. Про приведення рангів посадових осіб місцевого самоврядування у 

відповідність до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

3. Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Мукачівської міської ради. 

4. Про затвердження Програми зайнятості населення Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

5. Про затвердження Програми  додаткового соціально-медичного захисту 

жителів Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки. 

6. Про затвердження 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. 

7. Про затвердження Положення про щорічну премію Мукачівської міської 

ради «За ініціативу, творчість і педагогічний пошук у галузі культури та 

мистецтва» (нова редакція). 

8. Про затвердження Положення про щорічну міську літературну премію імені 

Юрія Мейгеша - українського письменника, почесного громадянина міста 

Мукачева та Персонального складу комісії по присудженню щорічної міської 

літературної премії імені Юрія Мейгеша - українського письменника, 

почесного громадянина міста Мукачева (нова редакція). 

9. Про затвердження Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

10. Про визначення балансоутримувача майна та закріплення його на праві 

господарського відання. 
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11. Про внесення змін до Програми підтримки та стимулювання створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3-ї 

позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 р. 

№106. 

12. Про затвердження Порядку реалізації Програми підтримки та 

стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки у новій 

редакції. 

13. Про затвердження цільової програми «Власний дім» Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки. 

14. Про уповноваження Мукачівського міського голови на підписання згод на 

проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи 

капітального ремонту об’єктів комунальної власності Мукачівської міської 

територіальної громади. 

15. Про прийняття у комунальну власність земельних ділянок від громадян для 

будівництва аеропорту на території Мукачівської міської територіальної 

громади. 

16. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність в рамках реалізації проекту будівництва 

аеропорту на території Мукачівської міської територіальної громади. 

17. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 

підлягають передачі у власність шляхом викупу. 

18. 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. 

19. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду та укладання договорів оренди земель комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 

21. Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади. 

22. Про врегулювання питань оренди нерухомого майна комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади 

23. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель с. Форнош. 

24.  Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 

договорів. 

25. Про надання власникам земельних часток (паїв) дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
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26. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельних часток 

(паїв). 

27.  Про передачу земельних ділянок у постійне користування. 

28. Про затвердження актів встановлення меж земельних ділянок. 

29. Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради. 

30.  Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

31. Про передачу земельних ділянок у власність, що перебувають у 

користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, інші будівлі і 

споруди. 

32. 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. 

33. Про розроблення детального плану території обмеженої вулицями 

Росвигівська ˗ Митрополита Володимира в м. Мукачево. 

34. 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). 

35. Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та 

графіку проведення відстежень їх результативності на 2022 рік. 

36.  Про затвердження переліку проєктів, що реалізовуватимуться в рамках 

Бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської територіальної громади у 

2022 році. 

37. Про внесення змін до рішення 2-ї позачергової сесії  8- го скликання 

Мукачівської міської ради від 03 грудня 2020 року №28 «Про здійснення 

місцевого запозичення до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2020 році». 

38. 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». 

39. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


