
 

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 14 лютого 2022 року о 14:00 год. у великому залі засідань міської 

ради з порядком денним: 

 

1. Про здійснення державної реєстрації земельних ділянок в комунальну 

власність в рамках реалізації проекту будівництва аеропорту на території 

Мукачівської міської територіальної громади. 

2. Про надання дозволу на 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. 

3. Про надання дозволу Управлінню міського господарства Мукачівської 

міської ради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки за адресою: с. Павшино,  вул. Аеропортна, 2. 

4. 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. 

5. Про передачу проектно-кошторисної документації з балансу Мукачівського 

міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» на баланс 

Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради.  

6. Про передачу на баланс транспортних засобів. 

7. Про затвердження Програми благоустрою території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки  в новій редакції. 

8. Про проведення експертного будівельно-технічного дослідження. 

9. Про внесення змін до Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

10. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади за 2021 рік. 
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11. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 

розвитку на 2023-2024 роки. 

12. Про затвердження звіту  про виконання бюджету Мукачівської міської  

територіальної громади за 2021 рік. 

13. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


