
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

32 позачергова сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

Про проведення містобудівного моніторингу розробленої містобудівної 

документації 

 

З метою виконання заходів 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 (зі змінами), відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 

01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, 

внесення змін та затвердження містобудівної документації», Порядку 

проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 01 вересня 2011 року №170, враховуючи протокол архітектурно-

містобудівної ради від 11.11.2022 №21-2022, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 

(протокол №14 від 19.12.2022), керуючись п.42 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради виступити 

замовником проведення Аналітичного звіту, за результатами аналізу проектних 

рішень Генерального плану (коригування окремих розділів) міста Мукачева, 

затвердженого рішенням 12 сесії Мукачівської міської ради 22-го скликання від 

22 жовтня 1997 року «Про затвердження генплану міста Мукачево» та Плану 

зонування території м.Мукачева, затвердженого рішенням 10 сесії Мукачівської 

міської ради 7 скликання від 31.03.2016 року №154 «Про затвердження «Плану 

зонування території міста Мукачева (зонінг)» та раніше розроблених проектів 

містобудівної документації (детальних планів території) для здійснення 

містобудівного моніторингу. 

2. Відділу комунальної власності та земельних відносин управління 

міського господарства Мукачівської міської ради провести інвентаризацію 

прийнятих рішень про затвердження проектів землеустрою щодо оформлення 
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прав користування земельних ділянок, які не були враховані в Генеральному 

плані м.Мукачева та в Плані зонування території м.Мукачева. 

3. Відділу архітектури  та містобудування управління міського 

господарства Мукачівської міської ради за результатами містобудівного 

моніторингу розпочати роботи про внесення змін до Генерального плану міста 

Мукачева та Плану зонування території м.Мукачева. 

4. Відділу архітектури  та містобудування управління міського 

господарства Мукачівської міської ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на вебпорталі Мукачівської міської ради протягом п`яти робочих днів 

після його прийняття. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 


