
 

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 30 червня 2022 року о 12:00 год. у великому залі засідань міської 

ради з порядком денним: 

 

1. Про надання згоди на списання основних засобів ММКП «РБУ».  

2. Про надання згоди на списання основних засобів ММКП «Чисте місто».  

3. Про визначення балансоутримувача майна та закріплення його на праві 

господарського відання.  

4. Про затвердження методики розрахунків та розмір плати за тимчасове 

користування місцями, що перебувають на землях комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади для розташування рекламних 

засобів.  

5. Про передачу транспортних засобів в оренду підрозділам Національної поліції 

України.  

6. Про передачу транспортних засобів в оренду підрозділам Національної гвардії 

України.  

7. Про затвердження Статуту Мукачівського міського комунального 

підприємства «Центр контролю за тваринами» в новій редакції.  

8.  Про затвердження Положення про виконавчий комітет Мукачівської міської 

ради (нова редакція).  

9. Про передачу в оперативне управління нерухомого майна комунальної 

власності.  

10. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей військовим  

частинам А7084, А4103, А0342.  

11. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей військовій частині 

А7084.  

12. Про прийняття у комунальну власність Мукачівської міської територіальної 

громади меблів та комп’ютерного обладнання. 
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13. Про затвердження тексту Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння 

при створенні Індустріального парку на території Мукачівської міської 

територіальної громади та уповноваження Мукачівського міського голови на 

його підписання.  

14. Про ліквідацію Залужанського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату Мукачівської міської ради Закарпатської області.  

15. Про відмову від раніше присвоєного імені юридичній особі Мукачівська 

загальноосвітня школа І ІІІ ступенів №1 ім. О.С.Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області та її перейменування.  

16. Про розроблення детального плану території по вул. Лінтура Петра в місті 

Мукачево. 

17. Про затвердження містобудівної документації "Корегування детального 

плану території під розташування секційної житлової забудови та громадських 

будівель і споруд, інших об'єктів загального користування по вул. Ужгородській 

165А, в м.Мукачево Закарпатської області.  

18. Про передачу земельних ділянок у постійне користування.  

19. Про затвердження ПАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» технічних 

документацій про нормативну грошову оцінку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених 

пунктів Мукачівської міської територіальної громади.   

20. Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок.  

21. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади, шляхом проведення аукціону.  

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

скликання «Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади» від 29.04.2021р. №317. 

23. Про врегулювання питань нерухомого майна комунальної власності 

Мукачівської міської територіальної громади.  

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

належить Мукачівській міській територіальній громаді.  

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  

26. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду та укладання договорів оренди земель комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади.  

27. Про призупинення розгляду деяких звернень у сфері земельних відносин.  

28. Про сервітутне землекористування та затвердження істотних умов договорів.  

29. Про надання згоди на прийняття нерухомого майна в комунальну власність 

Мукачівської міської територіальної громади. 

30. Про врегулювання орендних відносин. 

31. Про включення до Переліку другого типу нерухомого майна комунальної 

власності. 
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32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування УПРАВЛІННЮ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ УКРАЇНИ).  

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки яка перебуває у власності Островської Олесі Степанівни.  

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки яка перебуває у власності Островської Марії Іллівни.  

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки яка перебуває у власності Островського Ростислава 

Анатолійовича.  

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки яка перебуває у власності Прексти Ельвіри Василівні.  

37. Про внесення змін до рішення 19-ї позачергової сесії Мукачівської міської  

ради 8-го скликання від 17.12.2021  №701. 

38. Про внесення змін до рішення Мукачівської міської ради №21 від 

26.11.2020р. «Про утворення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, 

визначення його чисельності та затвердження персонального складу». 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


