
 

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 24 лютого 2022 року о 10:00 год. у великому залі засідань міської 

ради з порядком денним: 

 

1. Про затвердження Статуту комунального закладу «Палац культури і 

мистецтв» Мукачівської міської ради (нова редакція). 

2. Про затвердження передавального акта Центру культури та відпочинку 

«Паланок», що припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання. 

3. Про затвердження Положення про службу у справах дітей Мукачівської 

міської ради. 

4. Про Порядок призначення на посади та звільнення   з  посад керівників  

підприємств,  що належать до комунальної власності Мукачівської міської 

територіальної громади. 

5. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки водопровідного 

та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

6. Про надання дозволу на списання комунального майна з балансу 

комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради. 

7. Про визначення балансоутримувача майна та закріплення його на праві   

господарського відання. 

8. Про визначення земельних ділянок для продажу у власність на земельних 

торгах у формі аукціону та затвердження звітів з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок комунальної власності, які підлягають передачі у власність 

шляхом викупу. 

9. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду та укладання договорів оренди земель комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади. 

10. Про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності, що 

підлягають передачі у власність шляхом викупу. 
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11. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 

12. Про передачу земельних ділянок у постійне користування. 

13. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов 

договорів. 

14. Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади. 

15. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади, шляхом проведення аукціону. 

16. Про реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно, яке 

належить Мукачівській міській територіальній громаді. 

17. Про передачу земельних ділянок у власність, що перебувають у 

користуванні громадян та на яких розташовані житлові будинки, інші будівлі і 

споруди. 

18. Про відмову в наданні дозволів на розробку проектів землеустрою, 

затвердженні землевпорядних документацій та передачі земельних ділянок у 

власність. 

19. Про інвентаризацію земельних ділянок. 

20. Про надання дозволів на розроблення технічних документацій з нормативно 

грошових оцінок населених пунктів Мукачівської міської територіальної 

громади. 

21. Про проведення електронних аукціонів на визначення орендаря для 

розміщення сезонної торгівлі та/або тимчасових споруд. 

22. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади, шляхом проведення аукціону 

(заклади освіти). 

23. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність.  

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

25. Про затвердження актів встановлення меж земельних ділянок.  

26. Про внесення змін до рішення 7 сесії  Мукачівської міської ради 7-го 

скликання «Про затвердження порядку здійснення контролю за  використанням 

та охороною земель комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  

екологічного законодавства на території Мукачівської міської ради»  

від 11.02.2016 р. № 104. 

27. Про затвердження землевпорядних документацій та передачу земельних 

ділянок у власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні 

громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на 

ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди). 

28. Про затвердження Програми поліпшення умов несення служби, організації 

виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2022 рік. 

29. Про затвердження Програми сприяння діяльності Управління патрульної 

поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2022 рік. 

30. Про передачу транспортних засобів у тимчасове безоплатне користування. 
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31. Про звіт Мукачівського міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики Мукачівською міською радою та виконавчим комітетом 

Мукачівської міської ради за 2021 рік. 

32. Про внесення змін до рішення Мукачівської міської ради від 29.04.2021 

року № 327 «Про створення постійно діючої комісії із встановлення факту 

отруєння бджіл».  

33. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 

розвитку на 2023-2024 роки. 

34. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


