
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  3 позачергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020            Мукачево     №39 
 
Про затвердження Статутів Мукачівських міських комунальних 
підприємств в новій редакції 
 

У зв’язку з формуванням Мукачівської міської територіальної громади, 
з метою впорядкування Статутів Мукачівських міських комунальних 
підприємств та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства 
України, відповідно до ч. 5 ст. 57 Господарського Кодексу України, Закону 
України «Про державну реєстрацію  юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації постійних 
комісій з питань бюджету та регламенту (протокол №2 від  21.12.2020 р.; 
22.12.2020 р.), з питань інфраструктури (протокол №1 від 21.12.2020 р.), 
керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити Статут Мукачівського міського комунального 
підприємства «Мукачівводоканал» (код ЄДРПОУ: 03344556) (нова редакція), 
згідно додатку 1 до даного рішення. 

2. Затвердити Статут Мукачівського міського комунального 
підприємства «Ремонтно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ: 34850918) 
(нова редакція), згідно додатку 2 до даного рішення. 

3. Затвердити Статут Мукачівського міського комунального 
підприємства «Чисте місто» (код ЄДРПОУ: 36523257) (нова редакція), згідно 
додатку 3 до даного рішення. 

4. Затвердити Статут Мукачівського міського комунального 
підприємства «Центр контролю за тваринами» (код ЄДРПОУ: 38456282) (нова 
редакція), згідно додатку 4 до даного рішення. 

5. Затвердити Статут Мукачівського міського комунального 
підприємства «Мукачівпастранс» (код ЄДРПОУ: 41452932) (нова редакція), 
згідно додатку 5 до даного рішення. 

6. Затвердити Статут Мукачівського міського комунального 
підприємства «Центр інформаційних систем» (код ЄДРПОУ: 41426530) (нова 
редакція), згідно додатку 6 до даного рішення. 



7. Затвердити Статут Мукачівського міського комунального 
підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» (код ЄДРПОУ: 35346725) 
(нова редакція), згідно додатку 7 до даного рішення. 

8. Затвердити Статут Комунального підприємства «Міськводоканал» 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ: 41536514) (нова редакція), згідно 
додатку 8 до даного рішення. 

9. Затвердити Статут Комунального підприємства «Мукачівське 
кар’єроуправління» (код ЄДРПОУ: 03327078) (нова редакція), згідно додатку 
9 до даного рішення. 

10. Затвердити Статут Комунального підприємства  «Мукачівське міське 
бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (ЄДРПОУ: 03344258) 
(нова редакція) згідно додатку 10 до даного рішення. 

11. Вважати такими, що втратили чинність:  
11.1. рішення 84 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 

22.10.2020р. №2065 «Про затвердження Статуту Мукачівського міського 
комунального підприємства «Мукачівводоканал» в новій редакції». 

11.2. рішення 70 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
17.12.2019р. №1692 «Про затвердження Статуту Мукачівського міського 
комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління» в новій 
редакції». 

11.3. рішення 70 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
17.12.2019р. №1693 «Про затвердження Статуту Мукачівського міського 
комунального підприємства «Чисте місто» (нова редакція)». 

11.4. рішення 70 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
17.12.2019р. №1694 «Про  затвердження  Статуту Мукачівського міського 
комунального підприємства  «Центр контролю за тваринами» нова редакція». 

11.5. рішення 72 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.01.2020р. №1776 «Про затвердження Статуту Мукачівського міського 
комунального підприємства «Мукачівпастранс» (нова редакція)». 

11.6. рішення 29 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
06.07.2017р. №729 «Про затвердження статуту Мукачівського міського 
комунального  підприємства «Центр інформаційних систем» (нова редакція)». 

11.7. рішення 74 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
20.02.2020р. №1798 «Про затвердження Статуту Мукачівського міського 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» (нова 
редакція)». 

11.8. рішення 68 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
28.11.2020р. №1638 «Про затвердження Статуту Комунального підприємства 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради в новій редакції». 

11.9. рішення 72 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.01.2020р. №1772 «Про затвердження Статуту  Комунального підприємства  
“Мукачівське кар’єроуправління” (нова редакція)». 

11.10. рішення 72 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
23.01.2020р. №1775 «Про затвердження Статуту Комунального підприємства  
«Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» 
(нова редакція)». 



12. Керівникам відповідних комунальних підприємств здійснити всі 
необхідні дії для державної реєстрації змін до установчих документів 
юридичних осіб.  

13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради         
Е. Барчія та постійну комісію з питань бюджету та регламенту. 
 
 
Міський голова                           А. БАЛОГА 


