
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 57 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2019               Мукачево    №1396 
   

Про внесення змін до рішення 51-ї позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 р. №1254 «Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства  м. Мукачево 
на 2019-2020 роки» 

 

З метою проведення системних та комплексних заходів з капітального 
ремонту житлового фонду та об’єктів благоустрою у місті Мукачево, 
забезпечення виготовлення технічної документації та установчих документів на 
земельні ділянки до об’єктів благоустрою (об’єкти водопровідно-
каналізаційного господарства, парки, сквери) та інші об’єкти благоустрою, а 
також забезпечення виготовлення технічної документації по інвентаризації 
житлового фонду на виконання Законів України «Про приватизацію державного 
житлового фонду», «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про 
благоустрій населених пунктів», Правил утримання жилих будинків та 
прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України 
з питань житлово-комунального господарства №76 від 17.05.2005 року, 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол №55  від  
21.05.2019 р.), рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №65 від 22.05.2019 р.), керуючись 
п. 22 ч.1 статті 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада   В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Програми розвитку житлово-комунального 
господарства  м. Мукачево на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 51-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 р. 
№1254, а саме: 

- Пункт 3 Розділу 5 Програми викласти в редакції: «Забезпечення 
виготовлення технічної документації по інвентаризації житлового фонду м. 
Мукачево, а також виготовлення технічної документації та установчих 
документів на земельні ділянки та об’єкти благоустрою»; 



- Абзац 6 пункту 5 Розділу 5 Програми викласти в редакції: 
«Проведення інвентаризації житлового фонду у м.Мукачево, забезпечення 
виготовлення технічної документації та установчих документів на земельні 
ділянки та об’єкти благоустрою»; 

- Абзац 8 Розділу 6 Програми викласти в редакції: «Виготовлення 
технічної документації, установчих документів на земельні ділянки та об’єкти 
благоустрою, а також забезпечення інвентаризації житлового фонду».  

2. Внести зміни до Додатку 2 до Програми розвитку житлово-
комунального господарства м. Мукачево на 2019-2020 роки, затвердженої 
рішенням 51-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
11.12.2018 року №1254, виклавши його у редакції згідно додатку до цього 
рішення. 

3. В іншій частині рішення 51-ї позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 11.12.2018 року №1254 «Про затвердження «Програми 
розвитку житлово-комунального господарства м. Мукачево на 2019-2020 
роки»» залишити без змін. 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах 
затверджених асигнувань в місцевому бюджеті м. Мукачева на відповідні роки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради В.Гасинця та постійну депутатську комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                  А.Балога 

         
        

 



Додаток до рішення  
57 сесії Мукачівської міської ради  

7-го скликання від 23.05.2019 р. №1396 
 

«Додаток 2  
до Програми розвитку житлово-комунального 
 господарства м.Мукачево на 2019-2020 роки» 

 

Перелік заходів і завдань Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Мукачево на 2019-2020 роки      

№ 
п/п  

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

 
Перелік заходів програми 

 

Строк 
виконан

ня 
заходу 

Виконавці 
 

Джерела 
фінансу- 

вання 

Обсяги 
фінансування 

(вартість), тис.грн. Очікуваний 
результат 

2019 2020 

1. Ліфти житлових 
будинків 
 

1.Виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
проведення робіт по 
капітальному ремонту ліфтів  
2.Капітальний ремонт ліфтів  
3.Експертно- технічне 
обстеження та повторне 
обстеження ліфтів 

2019-
2020 
роки 

УМГ, 
Суб’єкти 
підприємниц
ької 
діяльності 
різних форм 
власності 

Місцевий 
бюджет 

 
 
3 000,0 

 
 
3 500,0 Поліпшення 

стану ліфтів у  
житлових 
будівлях 

2. 
 
 
 

Покрівлі 
житлових 
будинків 
 

1.Виготовлення та коригування 
проектно-кошторисної 
документації на проведення 
робіт по капітальному ремонту 

2019-
2020 
роки 

УМГ, 
Суб’єкти 
підприємниц
ької 

Місцевий 
бюджет 

 
15 000,0 
 
 

 
18 000,0 

Поліпшення 
стану житлових 
будівель, 
підвищення 



 покрівель 
2.Капітальний ремонт покрівель 
житлових будинків 

діяльності 
різних форм 
власності 

комфортності 
проживання у 
них 

 
3. 

 
 

Несучі 
конструкції 
житлових 
будинків  
 

1.Виготовлення та коригування 
проектно-кошторисної 
документації  
2.Капітальний ремонт несучих 
конструкцій   
 

2019-
2020 
роки 

УМГ, 
Суб’єкти 
підприємниц
ької 
діяльності 
різних форм 
власності 

Місцевий 
бюджет 

 
 
1 000,0 
 
 

 
 
1 000,0 

Поліпшення 
стану житлових 
будівель 
 
 
 
 

4.  Захисні споруди 1.Виготовлення проектно-
кошторисної документації  
2. Капітальний ремонт захисних 
споруд   

2019-
2020 
роки 

УМГ, 
Суб’єкти 
підприємниц
ької 
діяльності 
різних форм 
власності 

Місцевий 
бюджет 

200,0 200,0 Поліпшення 
стану житлових 
будівель, 
надійний 
захист 
населення  

5.   Технічна 
документація 

Забезпечення виготовлення 
технічної документації по 
інвентаризації житлового 
фонду м. Мукачево, а також 
виготовлення технічної 
документації та установчих 
документів на земельні ділянки 
та об’єкти благоустрою 

 

2019-
2020 
роки 

УМГ, 
Суб’єкти 
підприємниц
ької 
діяльності 
різних форм 
власності 

Місцевий 
бюджет 

300,0 300,0 Проведення  
інвентаризації 
житлового 
фонду міста 



6. Основні фонди Придбання об’єктів благоустрою 
та основних фондів (автобусних 
зупинок, обладнання для ігрових 
майданчиків, саженців, 
спецтехніки, обладнання до 
світлофорів та спецтехніки) 

2019-
2020 
роки 

УМГ, 
Суб’єкти 
підприємниц
ької 
діяльності 
різних форм 
власності 

Місцевий 
бюджет 

10 000,0 10 000,0 Влаштування 
обєктів 
благоустрою та 
забезпечення  
належної  їх 
експлуатації 

7. Об’єкти 
благоустрою 

Виготовлення проектно-
кошторисної документації та 
проведення робіт по 
капітальному ремонту об’єктів 
благоустрою 

2019-
2020 
роки 

УМГ, 
Суб’єкти 
підприємниц
ької 
діяльності 
різних форм 
власності 

 35 500,0 37 000,0 Відновлення  
обєктів 
благоустрою  
для подальшої 
експлуатації 

 Всього      65 000,0 70 000,0  

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                       І. Маняк



 

 


