
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 
Про розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік 

 

 

З метою організації розроблення проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік, 

відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України “Про 

стратегічну екологічну оцінку” та постанови Кабінету Міністрів України “Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету” від 26.04.2003 № 621  (із 

змінами), Стратегії розвитку Мукачівської міської територіальної громади до 

2027 року, затвердженої рішенням 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го 

скликання від 20.02.2020 № 1789, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Створити робочу групу з розроблення проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік. 

2. Затвердити склад робочої групи з розроблення проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 

громади на 2023 рік згідно додатку 1 до цього розпорядження. 

3. Затвердити орієнтовну загальну структуру проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 

громади на 2023 рік згідно додатку 2 до цього розпорядження. 

4. Затвердити орієнтовну структуру інформації для формування розділів 

проєкту Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади на 2023 рік згідно додатку 3 до цього розпорядження. 

5. Виконавчим органам Мукачівської міської ради підготувати та надати 

відділу економіки Мукачівської міської ради матеріали для формування 

розділів проєкту Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської 

міської територіальної громади на 2023 рік до 15.10.2022 року. 

6. Робочій групі з розроблення проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік 



 

2 

розглянути матеріали та пропозиції щодо проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік 

до 31.10.2022 року. 

7. Відділу економіки Мукачівської міської ради на підставі наданих 

пропозицій забезпечити формування проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік, 

подати його на затвердження відповідно до чинного законодавства України. 

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Ростислава Федіва. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 



       Додаток 1 

до розпорядження Мукачівського  

      міського голови 

      19.09.2022 року № 327 

 

 

Склад робочої групи 

з розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік. 

 

 

Керівник робочої групи: 

Федів Ростислав Євгенович перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради 

 

Заступник керівника робочої групи:  

Дерев’яник Маріанна Федорівна 

 

 

начальник відділу економіки 

Мукачівської міської ради 

Секретар робочої групи: 

Митуля Наталія Михайлівна 

 

головний спеціаліст відділу економіки 

Мукачівської міської ради 

 

Члени робочої групи: 

Біров Людвик Бенямінович  староста Дерценського старостинського 

округу 

  

Блінов Андрій Юрійович начальник управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 

  

Газдик Михайло Михайлович староста Доробратівського 

старостинського округу 

  

Гасинець Вячеслав Омелянович староста Лавківського 

старостинського округу  

  

Желізник Михайло Мигальович начальник управління будівництва та 

інфраструктури Мукачівської міської 

ради 

  

Зотова Наталія Василівна начальник управління соціального 

захисту населення Мукачівської міської 

ради 

  

Ільтьо Іван Іванович начальник юридичного відділу 



Мукачівської міської ради 

  

Качур Євген Іванович староста Новодавидківського 

старостинського округу 

  

Кізман Вікторія Степанівна староста Павшинського 

старостинського округу 

  

Кришінець-Андялошій Катерина 

Олександрівна 

начальник управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської міської 

ради 

  

Мандзич Любов Іванівна радник міського голови 

  

Паук Олег Іванович староста Завидівського 

старостинського округу 

  

Плеша Василь Васильович староста Залужанського 

старостинського округу 

  

Тоба Мар’яна Василівна начальник фінансового управління 

Мукачівської міської ради 

  

Фехтел Аннамарія Вікентіївна 

 

староста Ключарківського 

старостинського округу 

  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 
 

 

 



       Додаток 2 

      до розпорядження Мукачівського  

      міського голови 

      19.09.2022 року № 327 

 

Орієнтовна загальна структура проєкту Програми економічного і 

соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади  

на 2023 рік 

 

№ 

з/п 

Розділи Програми Відповідальні 

за підготовку 

 Вступ Відділ економіки Мукачівської 

міської ради 

І. Аналіз та оцінка тенденцій 

економічного і соціального  

розвитку Мукачівської 

міської 

територіальної громади за 

попередній період 

 

Виконавчі органи Мукачівської 

міської ради 

ІІ. Мета, цілі розвитку 

Мукачівської 

міської територіальної 

громади 

Виконавчі органи Мукачівської 

міської ради 

ІІІ. Пріоритетні напрямки, 

завдання 

економічного і соціального 

розвитку за галузями 

(сферами діяльності) 

Виконавчі органи Мукачівської 

міської ради 

3.1. Промисловий комплекс Відділ економіки Мукачівської 

міської ради 

3.2. Транспорт, зв’язок та 

дорожнє господарство 

Управління міського господарства 

Мукачівської 

міської ради, відділ економіки 

Мукачівської 

міської ради 

3.3. Енергозабезпечення та 

енергозбереження 

Виконавчі органи Мукачівської 

міської ради 

3.4. Інвестиційна та 

зовнішньоекономічна 

діяльність, міжнародна 

співпраця 

Відділ економіки Мукачівської 

міської ради 

3.5 Будівництво, містобудування 

та житлова політика 

Управління міського господарства 

Мукачівської 

міської ради, управління будівництва та 



інфраструктури Мукачівської міської ради 

3.6. Розвиток житлово - 

комунального господарства 

Управління міського господарства 

Мукачівської 

міської ради 

3.7. Підприємництво та 

регуляторна діяльність 

 

Відділ економіки Мукачівської 

міської ради 

3.8. Розвиток туристичної галузі Відділ економіки Мукачівської 

міської ради 

3.9. Сільське господарство Відділ економіки Мукачівської 

міської ради 

ІV. Розвиток гуманітарної та 

соціальної сфери 

 

4.1. Доходи населення, зайнятість 

та ринок праці 

Відділ економіки Мукачівської 

міської ради, Мукачівський центр 

зайнятості 

4.2. Соціальне забезпечення Управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради 

4.3. Пенсійне забезпечення Відділ економіки Мукачівської 

міської ради, управління обслуговування 

громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в 

Закарпатській області 

4.4. Здоров’я населення Виконавчий комітет Мукачівської міської 

ради, КНП «Мукачівська ЦРЛ», КНП 

«ЦПМСД Мукачівської міської 

територіальної громади» 

4.5. Освіта Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради 

4.6. Культура і мистецтво Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради 

4.7.  Фізична культура і спорт Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради 

4.8. Підтримка сім’ї, дітей та 

молоді 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради, служба 

у справах дітей Мукачівської міської ради 

4.9. Розвиток інформаційного 

простору 

Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю, відділ інформаційно-

аналітичних комплексів Мукачівської 

міської ради  

V. Фінансові та матеріальні 

ресурси територіальної 

громади 

 

5.1. Фінансові ресурси Фінансове управління Мукачівської 



міської ради 

5.2. Управління об’єктами 

комунальної власності 

Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

   

5.3. Земельні ресурси та земельні 

відносини 

Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

VI. Охорона навколишнього 

природного середовища, 

безпека життєдіяльності 

 

6.1. Охорона навколишнього 

природного середовища 

Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

6.2. Техногенна безпека та 

цивільний захист населення 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної роботи 

Мукачівської міської ради 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток 3 

       до розпорядження Мукачівського  

       міського голови 

       19.09.2022 року № 327 

 

 

Орієнтовна структура інформації для формування розділів проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної 

громади на 2023 рік 

 

1. Аналіз з існуючої динаміки, тенденції розвитку галузі (сфери діяльності) 

у 2022 році, чинників, що їх зумовлюють ( до 1 сторінки). 

2. Проблеми галузі (сфери діяльності). 

3. Мета, пріоритетні напрями (1-2 напрями), цілі та завдання розвитку 

галузі (сфери діяльності) у 2023 році з урахуванням стратегічних та 

пріоритетних цілей Стратегії розвитку Мукачівської міської територіальної 

громади до 2027 року. 

4. Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей 

у 2023 році. 

5. Очікуванні результати реалізації цілей та завдань. 

6. Основні напрями розвитку Мукачівської міської територіальної громади 

на 2023 рік із визначенням відповідних завдань з урахуванням стратегічних та 

оперативних цілей Стратегії розвитку Мукачівської міської територіальної 

громади до 2027 року. 

7. Заходи з реалізації завдань економічного соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади у відповідній галузі (сфері 

діяльності) на 2023 рік, що мають інноваційний або інвестиційний характер 

(відображають розвиток, а не поточну роботу), з обов’язковим визначенням 

механізму здійснення цих заходів (нормативно-правове, організаційне та 

фінансове забезпечення (обсяги та джерела фінансування), відповідальних 

виконавців, термінів виконання, очікуваних результатів (індикатори 

ефективності та результативності)*. 

8. Перелік цільових (комплексних) програм відповідної галузі, що будуть 

реалізовуватись у 2023 році (із зазначенням повної назви, рішення Мукачівської 

міської ради про її затвердження, термінів реалізації, обсягів, джерел 

фінансування та очікуваних результатів впровадження)*. 

9. Основні показники економічного і соціального розвитку Мукачівської 

міської територіальної громади за 2021 (звіт), 2022 (очікувані), прогноз на 2023 

рік. 

*Примітка: форми подання інформації надсилаються відповідальним 

виконавцям відділом економіки Мукачівської міської ради. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


