
 

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 27 січня 2022 року о 10:00 год. у великому залі засідань міської ради 

з порядком денним: 

 

1. Про зміну скороченого найменування Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради та затвердження Положення про Управління 

освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради у новій редакції. 

2. Про зміну типу та назви Навчально-виховного комплексу «Горбківська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

3. Про призначення щомісячної стипендії Мукачівської міської ради кращим 

спортсменам і тренерам, що проживають на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

4. Про забезпечення здійснення міжбюджетних трансфертів між місцевими 

бюджетами на здійснення видатків у сфері освіти. 

5. Про затвердження складу молодіжної ради при Мукачівській міській раді та 

погодження Положення. 

6. Про передачу об’єктів завершеного будівництва. 

7. Про передачу об’єктів незавершеного будівництва. 

8. Про надання дозволу на списання основних засобів комунального 

підприємства. 

9. Про затвердження Порядку реалізації Програми підтримки та стимулювання 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

10. Про припинення Мукачівського міського комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Мукачево» шляхом приєднання. 

11. Про затвердження Статуту комунального підприємства Мукачівське міське 

бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки в новій редакції. 

12. Про визначення земельної ділянки для продажу на земельних торгах та 

виготовлення документації із землеустрою. 
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13. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 

підлягають передачі у власність шляхом викупу. 

14. Про передачу земельних ділянок у постійне користування. 

15. Про припинення ТОВ ВК «МОНІНВЕСТ» права постійного користування 

земельною ділянкою на території Мукачівської міської територіальної громади. 

16. Про припинення ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «МРІЯ» права 

постійного користування земельною ділянкою на території Мукачівської 

міської територіальної громади. 

17. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду та укладання договорів оренди земель комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади. 

18. Про затвердження ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» технічних 

документацій з нормативної грошової оцінки земель за межами населеного 

пункту Мукачівської міської територіальної громади. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 

20. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 

договорів. 

21. Про внесення змін до рішення 18 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 25.11.2021 року № 635 «Про затвердження плану діяльності з 

підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 

результативності на 2022 рік». 

22. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 

розвитку на 2023-2024 роки. 

23. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

24. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


