
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про  затвердження Програми забезпечення діяльності Мукачівської 

міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки 

                   

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

__________ 2021 №_______ «Про схвалення проєкту Програми забезпечення 

діяльності Мукачівської міської  територіальної громади в сфері 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 

2022-2024 роки з метою регулювання планування, забудови та іншого 

використання територій, для забезпечення сталого розвитку населених пунктів 

Мукачівської  міської територіальної громади, з урахуванням державних, 

громадських і приватних інтересів для оптимального і раціонального 

використання земельних ресурсів, відповідно до ст.ст. 17, 18, 19 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення, враховуючи 

Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання, затверджений рішенням 66-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го 

скликання від 31.10.2019 р. № 1574, враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань бюджету та регламенту (протокол №____ від ________ 2021 р.), та 

постійної комісії з питань інфраструктури (протокол №____ від ________ 2021 

р.), керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності Мукачівської міської 

територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки згідно додатку до даного 

рішення. 

2. Рішення 12 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

26.08.2021 року №480 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності 

Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 

роки». вважати таким, що втратило чинність. 



[Введите текст] 

 

3. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 

чинності з 01.01.2022 року. 

4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті 

Мукачівської міської територіальної громади на відповідні роки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту. 

 

 

Міський голова                                  Андрій БАЛОГА 


