
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської 

територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням 

19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №685 від 

17.12.2021 

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

_______ № ______ «Про схвалення змін до Програми забезпечення діяльності 

Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, 

затвердженої рішенням 19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання №685 від 17.12.2021», 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, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 

регламенту (протокол №_____ від __________), керуючись  п.22, ч.1 ст. 26, ч.1 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської 

територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням 

19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №685 від 

17.12.2021, а саме: 

1) у розділі І Паспорт «Програми забезпечення діяльності Мукачівської 

міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 



 

 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням 

19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №685 від 

17.12.2021:  

- п.9 викласти в наступній редакції: «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн. у тому числі: 18 730 тис. 

грн., в тому числі фінансування на 2022 р. замінити з «7 000 тис. грн.» на          

«8 430 тис.грн.;» 

- пп.9.1 викласти в наступній редакції: «коштів місцевого бюджету: 18 730 

тис. грн. в тому числі фінансування на 2022 р. замінити з «7 000 тис. грн.»   на  

«8 430 тис.грн.;» 

2) Розділ VІ «Напрямки діяльності та заходи програми» доповнити 

наступними заходами:   

- Пункт 5: «Розроблення детального плану території с. Павшино, вул. 

Аеропортна, 2 Мукачівської міської територіальної громади для  проектування 

та будівництва об’єкту охорони здоров’я (багатофункціональної лікарні) та 

індустріального парку»; 

- «10. Розроблення концепції реновації внутріквартальної житлової та 

громадської  забудови центральної частини міста». 

2. Додаток 1 та Додаток 2 до Програми забезпечення діяльності 

Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, 

затвердженої рішенням 19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання №685 від 17.12.2021 викласти у новій редакції згідно додатків 1 та 2 

до даного рішення. 

3. В іншій частині рішення 19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 

8-го скликання №685 від 17.12.2021 «Про затвердження Програми забезпечення 

діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 

2022 - 2024 роки» залишити без змін. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту. 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 


