
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про скликання позачергової 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 позачергову сесію Мукачівської міської ради 8-го 

скликання 17 грудня 2021 року о 10:00 год. у великому залі засідань міської 

ради з порядком денним: 

 

1. Про внесення змін до складу Гуманітарної ради. 

2. Про внесення змін до складу технічної ради з розгляду проєктів будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної 

власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов на приєднання до 

інженерних мереж та погодження видачі дозволів на проведення земляних 

робіт при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. 

3. Про внесення змін до рішення Мукачівської міської ради №21  

від 26.11.2020 р. «Про утворення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу». 

4. Про внесення змін у структуру, штат та загальну чисельність виконавчих  

органів Мукачівської міської ради. 

5. Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» Мукачівської міської ради. 

6. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Мукачівської міської ради. 

7. Про затвердження переліку адміністративних послуг. 

8. Про звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. 

9. Про внесення змін в рішення 18 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 25.11.2021 № 614 «Про визначення балансоутримувача майна та 

закріплення його на праві господарського відання». 

10. Про надання дозволу на списання основних засобів комунального 

підприємства. 

11. Про визначення балансоутримувача майна та закріплення його на праві 

господарського відання. 

12. Про внесення змін до складу комісії з безпеки дорожнього руху на території 

Мукачівської міської територіальної громади.  
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13. Про списання багатоквартирних будинків з балансу управління міського 

господарства Мукачівської міської ради. 

14. Про реорганізацію Мукачівського міського комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Мукачево». 

15. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міськводоканал» 

Мукачівської міської ради в новій редакції. 

16. Про врегулювання питань використання земельної ділянки та майна 

Мукачівським міським комунальним підприємством «Мукачівпастранс». 

17. Про передачу комунального майна та земельної ділянки Мукачівському 

міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне управління». 

18. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 

договорів. 

19. Про передачу земельних ділянок у постійне користування. 

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 реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно, яке 

належить Мукачівській міській територіальній громаді. 

23. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 

підлягають передачі у власність шляхом викупу. 

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

25. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду та укладання договорів оренди земель комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади. 

26. Про затвердження детального плану території обмеженої вулицями Угрина 

Мойсея, Горького та річкою Потік в с.Завидово Мукачівської міської 

територіальної громади. 

27. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

малоповерхової житлової забудови обмеженої вулицями Комарова , графа фон 

Шенборна , Гуртова Олексія та площа Паланок в місті Мукачево». 

28. Про надання дозволів на розроблення (коригування) детальних планів 

території в м.Мукачево. 

29. Про визнання таким, що втратило чинність та внесення змін до рішень 

Мукачівської міської ради. 

30. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення та продаж земельної ділянки у 

власність. 

31. Про звільнення від сплати за договорами сервітутного землекористування 

для розміщення тимчасових споруд (терас) фізичних та юридичних осіб. 

32. Про погодження визначеного місця розташування майданчика для 

проєктування та будівництва аеропорту на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 
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33. Про затвердження землевпорядних документацій та передачу земельних 

ділянок у власність в рамках реалізації проекту будівництва міжнародного 

аеропорту на території Мукачівської міської територіальної громади. 

34. 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. 

35. Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунальних закладів  

охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки. 

36. Про затвердження Програми розвитку економічної, міжнародної та 

інвестиційної діяльності Мукачівської міської територіальної громади  

на 2022-2024 роки. 

37. Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

38. Про затвердження Програми організації безоплатного гарячого харчування 

дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

39. Про затвердження Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської 

територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки. 

40. Про затвердження Програми додаткового соціально-медичного захисту 

жителів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

41. Про затвердження Програми підтримки та стимулювання створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

42. Про затвердження Програми реформування та підтримки водопровідного та 

каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

43. Про затвердження Програми благоустрою території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

44. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства  

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.     

45. Про затвердження Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

46. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної громади на 

2021 рік, затвердженої рішенням 3-ї позачергової сесії 8-го скликання 

Мукачівської міської ради від 22.12.2020 р. № 99. 

47. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки водопровідного  

та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції, затвердженої 

рішенням Мукачівської міської ради від 30.09.2021 №532. 
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48. Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії Мукачівської міської  

ради 8-го скликання від 03.12.2020 року № 26 «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 

результативності на 2021 рік». 

49. Про внесення змін до рішення 4 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 28 січня 2021 р. № 186 “Про затвердження лімітів споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках бюджетними установами Мукачівської 

міської територіальної громади на 2021 рік”. 

50. Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках бюджетними установами Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

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 рішення 2-ї позачергової сесії Мукачівської міської 

ради 8- го скликання від 03 грудня 2020 року №29 «Про затвердження 

Програми управління місцевим боргом на 2020-2022 роки». 

53. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2021 рік.  

54. Про Програму економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023-2024 

роки. 

55. Про бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


