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П Р О Т О К О Л № 51 
чергового засідання виконавчого комітету 

 
 

           08 листопада 2022 року 
Згідно розпорядження Мукачівського міського голови від 04.11.2022 №394 
«Про внесення змін до розпорядження Мукачівського міського голови від 
24.10.2022 №378» початок засідання виконавчого комітету міської ради було 
призначено на 11.00 годину.  
                                      Засідання розпочалося о 11:00 год. 
                                                                           Засідання закінчилося о 12:20 год.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЗЯЛИ  УЧАСТЬ  У  ЗАСІДАННІ: 
 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ : 
 
Балога Андрій Вікторович 
Барчій Едуард Васильович 
Біров Людвик Бенямінович 
Блінов Андрій Юрійович  
Волонтир Володимир Іванович 
Газдик Михайло Михайлович 
Галай Олександр Юрійович 
Гасинець Вячеслав Омелянович 
Горячкун Олександр Юрійович 
Зотова Наталія Василівна 
Качур Євген Іванович 
Козик Ярослав Васильович 
Колядка Іван Михайлович 
Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна 
Кушнір Іван Іванович 
Лендєл Олександр Васильович  
Мандзич Любов Іванівна 
Маринець Йолана Степанівна 
Паук Олег Іванович 
Переста Олександр Олександрович 
Поневач Аттіла Іванович 
Поп Олександр Олександрович 
Ремез Олександр Васильович 
Федів Ростислав Євгенович 
Фехтел Аннамарія Вікентіївна 
 
 
Відсутні: 
Буднік Володимир Юрійович 
Герасимюк Сергій Олександрович 
Желізник Михайло Мигальович 
Кізман Вікторія Степанівна 
Корольова Єлізавета Дезидерівна 
Костю Юліанна Валеріївна 
Логойда Россана Миколаївна 
Плеша Василь Васильович 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ 
 
 

№ 
п/п 

№ 
рішення 

Дата 
рішення 

Назва рішення 

1 481 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
захисту прав дітей на 2022-2024 роки у новій 
редакції 

2 482 08.11.2022 Про надання дозволу на вчинення правочину 
стосовно нерухомого майна, право власності на яке 
має дитина 

3 483 08.11.2022 Про визначення способу участі у вихованні дітей 
4 484 08.11.2022 Про втрату дитиною статусу 
5 485 08.11.2022 Про затвердження складу робочої групи з питань 

визначення потреб населення Мукачівської міської 
територіальної громади у соціальних послугах 

6 486 08.11.2022 Про надання матеріальної допомоги 
7 487 08.11.2022 Про схвалення проекту внесення змін до Програми 

підвищення спроможності та поліпшення умов 
несення служби в 27 прикордонному загоні на 2022 
рік 

8 488 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
поліпшення матеріально-технічної бази 2 
державного пожежно-рятувального загону  ГУ 
ДСНС України у Закарпатській області на 2022 рік 

9 489 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
підтримки та матеріально-технічного забезпечення 
Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 
2022 рік 

10 490 08.11.2022 Про схвалення проекту внесення змін до Програми 
матеріально-технічного забезпечення військових 
формувань для виконання мобілізаційних заходів на 
2022 рік у новій редакції 

11 491 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
забезпечення профілактики злочинності, 
правопорядку та безпеки на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022 рік 

12 492 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
забезпечення військових формувань Мукачівської 
міської територіальної громади для виконання 
оборонних заходів на період воєнного стану в новій 
редакції 

13 493 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
матеріально-технічного забезпечення та поліпшення 
умов несення служби структурних підрозділів 
військової частини А 4604 на 2022 рік 



14 494 08.11.2022 Про схвалення проекту внесення змін до Програми 
поліпшення умов несення служби, організації 
виховного та навчального процесу у військовій 
частині А1556 на 2022 рік (нова редакція) 

15 495 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
реформування та підтримки водопровідного  та 
каналізаційного господарств на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 
2022-2024 роки в новій редакції, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету  Мукачівської 
міської ради від 21.06.2022 №265 

16 496 08.11.2022 Про початок опалювального періоду на території 
Мукачівської міської територіальної громади 

17 497 08.11.2022 Про укладення додаткових угод до договорів про 
надання послуг з управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом, групою будинків: утримання 
житлових будинків і прибудинкових територій 

18 498 08.11.2022 Про виділення коштів на проведення поточного 
ремонту споруд цивільного захисту (найпростіших 
укриттів у багатоквартирних будинках) 

19 499 08.11.2022 Про затвердження переліку об’єктів для проведення 
поточного ремонту з усунення аварій у житловому 
фонді на території міста Мукачево 

20 500 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
проведення поточних ремонтів, в тому числі 
поточних ремонтів з усунення аварій в житловому 
фонді на території міста Мукачево (крім ОСББ та 
ЖБК) на 2022-2024 роки 

21 501 08.11.2022 Про виділення коштів на проведення поточного 
ремонту з усунення аварій в  житловому фонді 
(багатоквартирних житлових будинках), у якому 
створено ОСББ 

22 502 08.11.2022 Про схваленні проєкту 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 від 17.12.2021 №685 

23 503 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
благоустрою території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки в новій 
редакції 

24 504 08.11.2022 Про розпорядження, прийняті Мукачівським 
міським головою між засіданнями виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради 



25 505 08.11.2022 Про схвалення проєкту внесення змін до Програми 
економічного і соціального розвитку Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022 рік та 
основні напрямки розвитку на 2023-2024 роки 

 
 

СПИСОК 
запрошених на засідання виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові П о с а д а 

1 Баранов Євген 
Олександрович 

Головний спеціаліст відділу інформаційно-
аналітичних комплексів 

2 Балаж Ніколетта 
Олександрівна 

Спеціаліст з інтерв’ювання відділу 
інформатизації та зв'язків з громадськістю 

3 Глушко Ганна Олександрівна Головний спеціаліст відділу інформатизації 
та зв'язків з громадськістю 

4 Дерев’яник Маріанна 
Федорівна 

Начальник відділу економіки 

5 Кіян Наталія Володимирівна Завідувач сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції 

6 Карпік Валентина 
Володимирівна 

Начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 

7 Лакатош Злата Василівна Головний спеціаліст відділу інформатизації 
та зв'язків з громадськістю 

8 Лендьєл Ганна Тиберіївна Начальник відділу контролю та 
організаційного забезпечення діяльності 
виконавчого комітету та міської ради 

9 Микита Владислав Іванович Начальник відділу інформатизації та зв’язків 
з громадськістю 

10 Романець Іван Іванович Фахівець з інтерв'ювання відділу 
інформатизації та зв’язків з громадськістю  

11 Степанова Ольга 
Рудольфівна 

Начальник служби у справах дітей 

12 Тайпс Юлія Мирославівна Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради 

13 Тоба Мар’яна Василівна Начальник фінансового управління 
 
 
СЛУХАЛИ: Андрія Балогу, Про порядок денний засідання виконкому. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 
1. Про схвалення проєкту внесення змін до Програми захисту прав дітей на 
2022-2024 роки у новій редакції. 



2. Про надання дозволу на вчинення правочину стосовно нерухомого майна, 
право власності на яке має дитина.  
3. Про визначення способу участі у вихованні дітей.  
4. Про втрату дитиною статусу.  
Доповідає: Степанова Ольга Рудольфівна 
  начальник служби у справах дітей 
5. Про затвердження складу робочої групи з питань визначення потреб 
населення Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах.  
6. Про надання матеріальної допомоги.  
Доповідає: Зотова Наталія Василівна 
  начальник управління соціального захисту населення 
7. Про внесення змін до Програми підвищення спроможності та поліпшення 
умов несення служби в 27 прикордонному загоні на 2022 рік.  
8. Про внесення змін до Програми поліпшення матеріально-технічної бази 2 
державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Закарпатській 
області на 2022 рік. 
9. Про внесення змін до Програми підтримки та матеріально-технічного 
забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве на 2022 рік. 
10. Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення 
військових формувань для виконання мобілізаційних заходів на 2022 рік у новій 
редакції.  
11. Про внесення змін до Програми забезпечення профілактики злочинності, 
правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022 рік.  
12. Про внесення змін до Програми забезпечення військових формувань 
Мукачівської міської територіальної громади для виконання оборонних заходів 
на період воєнного стану в новій редакції.  
13. Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення та 
поліпшення умов несення служби структурних підрозділів військової частини А 
4604 на 2022 рік.  
14. Про внесення змін до Програми поліпшення умов несення служби, 
організації виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 
2022 рік (нова редакція).  
Доповідає: Карпік Валентина Павлівна 
  начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,  
  мобілізаційної та оборонної роботи 
15. Про внесення змін до Програми реформування та підтримки водопровідного  
та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету  Мукачівської міської ради від 21.06.2022 №265.  
16. Про початок опалювального періоду на території Мукачівської міської 
територіальної громади.  
17. Про укладення додаткових угод до договорів про надання послуг з 
управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків: 
утримання житлових будинків і прибудинкових територій.  
18. Про виділення коштів на проведення поточного ремонту споруд цивільного 
захисту (найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках).  



19. Про затвердження переліку об’єктів для проведення поточного ремонту з 
усунення аварій у житловому фонді на території міста.  
20. Про внесення змін до Програми проведення поточних ремонтів, в тому 
числі поточних ремонтів з усунення аварій в житловому фонді на території 
міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 2022-2024 роки.  
21. Про виділення коштів на проведення поточного ремонту з усунення аварій в  
житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), у якому створено 
ОСББ.  
22. 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 від 17.12.2021 
№685.  
23. Про внесення змін до Програми благоустрою території Мукачівської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції.  
Доповідає: Блінов Андрій Юрійович 
  начальник управління міського господарства 
24. Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  
Доповідає: Лендєл Олександр Васильович 
  керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
25. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки 
розвитку на 2023-2024 роки. 
Доповідає: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
  начальник відділу економіки 
26. Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади 
на 2022 рік. 
Доповідає: Тоба Мар’яна Василівна 

  начальник фінансового управління 
 

СЛУХАЛИ: Андрія Балогу,  в кого які доповнення до порядку денного? 
 
СЛУХАЛИ: Андрія Балогу, який наголосив, що у зв’язку зі змінами у 
Постанові Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання 
формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» 
пропонується зняти з порядку денного питання 26 «Про внесення змін до 
бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік», а також 
зміни до Програм, які виносяться на дане засідання виконавчого комітету, 
схвалити. 
ВИРІШИЛИ: Зняти з розгляду п.26 порядку денного та схвалити зміни до 
Програм. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: Порядок денний затвердити в цілому зі змінами. 
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно. 
 



РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми захисту прав 
дітей на 2022-2024 роки у новій редакції. 
Доповідала:  Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 481 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував)  
 
РІШЕННЯ: Про надання дозволу на вчинення правочину стосовно нерухомого 
майна, право власності на яке має дитина. 
Доповідала:  Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 482 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про визначення способу участі у вихованні дітей. 
Доповідала:  Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 483 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про втрату дитиною статусу. 
Доповідала:  Степанова Ольга Рудольфівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 484 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження складу робочої групи з питань визначення потреб 
населення Мукачівської міської територіальної громади у соціальних послугах. 
Доповідала: Зотова Наталія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 485 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про надання матеріальної допомоги. 
Доповідала: Зотова Наталія Василівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 486 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проекту внесення змін до Програми підвищення 
спроможності та поліпшення умов несення служби в 27 прикордонному загоні 
на 2022 рік. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 487 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми поліпшення 
матеріально-технічної бази 2 державного пожежно-рятувального загону  ГУ 
ДСНС України у Закарпатській області на 2022 рік. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 488 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 



РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми підтримки та 
матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу 
м.Мукачеве на 2022 рік. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 489 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проекту внесення змін до Програми матеріально-
технічного забезпечення військових формувань для виконання мобілізаційних 
заходів на 2022 рік у новій редакції. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 490 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми забезпечення 
профілактики злочинності, правопорядку та безпеки на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022 рік. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 491 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми забезпечення 
військових формувань Мукачівської міської територіальної громади для 
виконання оборонних заходів на період воєнного стану в новій редакції. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 492 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми матеріально-
технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби структурних 
підрозділів військової частини А 4604 на 2022 рік. 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 493 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проекту внесення змін до Програми поліпшення 
умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у 
військовій частині А1556 на 2022 рік (нова редакція). 
Доповідала: Карпік Валентина Павлівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 494 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми реформування 
та підтримки водопровідного  та каналізаційного господарств на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій 
редакції, затвердженої рішенням виконавчого комітету  Мукачівської міської 



ради від 21.06.2022 №265. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 495 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про початок опалювального періоду на території Мукачівської 
міської територіальної громади. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 496 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про укладення додаткових угод до договорів про надання послуг з 
управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків: 
утримання житлових будинків і прибудинкових територій. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 497 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про виділення коштів на проведення поточного ремонту споруд 
цивільного захисту (найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках). 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 498 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про затвердження переліку об’єктів для проведення поточного 
ремонту з усунення аварій у житловому фонді на території міста Мукачево. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 499 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми проведення 
поточних ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з усунення аварій в 
житловому фонді на території міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 2022-
2024 роки. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 500 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про виділення коштів на проведення поточного ремонту з усунення 
аварій в  житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), у якому 
створено ОСББ. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 501 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
 



РІШЕННЯ: 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 від 17.12.2021 №685. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 502 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми благоустрою 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в 
новій редакції. 
Доповідав: Блінов Андрій Юрійович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 503 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
РІШЕННЯ: Про визначення уповноважених осіб, відповідальних за організацію 
та проведення закупівель замовника - виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради та затвердження Положення про уповноважену особу.. 
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 477 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою між 
засіданнями виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
Доповідав: Лендєл Олександр Васильович 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 504 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно 
 
РІШЕННЯ: Про схвалення проєкту внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік 
та основні напрямки розвитку на 2023-2024 роки. 
Доповідала: Дерев’яник Маріанна Федорівна 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 505 прийняти  
ГОЛОСУВАЛИ: Прийнято більшістю голосів (Горячкун О.Ю. не голосував) 
 
 
Порядок денний вичерпаний. 
Засідання виконкому оголошую закритим. 
 
Мукачівський міський голова                               Андрій БАЛОГА 


