
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 77 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.04.2020     Мукачево     №1875 
 
Про внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального 
господарства  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік в новій редакції 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
21.04.2020 р. №161 “Про схвалення змін до Програми розвитку житлово-
комунального господарства Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік в новій редакції”, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №84 від 22.04.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, 
архітектури та транспорту (протокол №73  від 22.04.2020 р.), керуючись п.22 ч.1 
ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Мукачівська міська рада вирішила: 

 
 1. Внести зміни до “Програми розвитку житлово-комунального 
господарства Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
в новій редакції”, затвердженої рішенням 72-ї сесії Мукачівської міської ради 7-
го скликання від 23.01.2020 року №1778, а саме: 
 1.1. Розділ 3 “Визначення мети програми” викласти у наступній редакції: 
“Метою Програми розвитку житлово-комунального господарства  Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в новій редакції є: 
1. Забезпечення комунальних підприємств Мукачівської міської  об’єднаної 
територіальної громади спеціалізованою технікою для виконання робіт на 
об’єктах благоустрою та об’єктах інфраструктури з метою утримання їх  в 
належному стані. 
2. Забезпечення виготовлення технічної документації: 
2.1. проведення інвентаризації житлового фонду та виготовлення інвентарних 
справ на житлові будинки; 
2.2. проведення інвентаризації та виготовлення технічної документації на об’єкти 
благоустрою; 
2.3. виготовлення технічної документації із землеустрою земельних ділянок.” 
 1.2. Розділ 5 “Перелік завдань програми та результативні показники” 
Програми викласти у наступній редакції: 



“1. Придбання необхідної спецтехніки з метою належного утримання об’єктів 
благоустрою та інфраструктури Мукачівської міської ОТГ. 
2. Покращення технічного стану об’єктів благоустрою та інфраструктури 
Мукачівської ОТГ. 
3. Забезпечення виготовлення технічної документації, зокрема: 
- проведення інвентаризації житлового фонду та виготовлення інвентарних справ 
на житлові будинки; 
- проведення інвентаризації та виготовлення технічної документації на об’єкти 
благоустрою; 
- виготовлення технічної документації із землеустрою земельних ділянок. 
 У ході виконання Програми очікується досягнення наступних результатів: 
- поліпшення санітарного та естетичного стану; 
- збільшення терміну придатності елементів благоустрою; 
- забезпечення належних умов для проживання та відпочинку населення. 
 В результаті реалізації заходів Програми підвищиться якісний рівень 
об’єктів житлово-комунального фонду, а це, в свою чергу, створить умови для 
покращення комфорту проживання мешканців міста.” 
 2. Додаток 2 “Програми розвитку житлово-комунального господарства 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в новій 
редакції” викласти у новій редакції згідно додатку 1 до цього рішення. 
 3. В іншій частині “Програму розвитку житлово-комунального 
господарства Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
в новій редакції”, затверджену рішенням 72-ї сесії Мукачівської міської ради 7-
го скликання від 23.01.2020 року №1778, залишити без змін. 
 4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської 
міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради В.Гасинця, 
постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку, постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту. 

 
 

Міський голова                                                                       А. БАЛОГА



Додаток 1 
до рішення  77 сесії 

Мукачівської міської ради 
                                                                                             23.04.2020 №1875 

 
Додаток 2 

до Програми розвитку житлово-комунального 
 господарства Мукачівської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в новій редакції 
 
 

Перелік заходів і завдань Програми розвитку житлово-комунального господарства  Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік в новій редакції 

 
№ п/п Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

 
Перелік заходів 

програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяги 
фінансування 

(вартість),  
тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

1. Технічна 
документація: 

Забезпечення 
виготовлення 
технічної 
документації по 
інвентаризації 
житлового фонду, 
виготовлення 
технічної 
документації та 
установчих 
документів на 

2020 рік УМГ, Суб’єкти 
підприємницьк
ої діяльності 
різних форм 
власності 

Бюджет 
Мукачівської 

ОТГ 

700,0 Забезпечення 
проведення  
інвентаризаці
ї житлового 
фонду та 
об’єктів 
благоустрою 
Мукачівської 
міської ОТГ 



земельні ділянки та 
об’єкти 
благоустрою 
Мукачівської 
міської ОТГ 

- Проведення 
інвентаризації 
житлового фонду 
та виготовлення 
інвентарних справ 
на житлові 
будинки. 

    450,0  

- Проведення 
інвентаризації та 
виготовлення 
технічної 
документації на 
об’єкти 
благоустрою. 

    100,0  

- Виготовлення 
технічної 
документації із 

    150,0  



землеустрою 
земельних ділянок. 

2. Основні фонди: Придбання об’єктів 
благоустрою та 
основних фондів 
(автобусних зупинок, 
обладнання для 
дитячих ігрових 
майданчиків, 
саженців, 
спецтехніки та 
обладнання до неї) 

2020 рік УМГ, Суб’єкти 
підприємницьк
ої діяльності 
різних форм 
власності 

Бюджет 
Мукачівської 

ОТГ 

9 500,0 Поліпшення 
санітарного 
та 
естетичного 
стану  
території 
ОТГ, 
забезпечення 
комфортних 
умов для 
проживання 
та 
відпочинку 
мешканців 
Мукачівської 
міської ОТГ 

- Придбання 
автобусних 

зупинок (13 штук) 

    455,0  

- Придбання    
дитячих 

майданчиків (6 
штук) 

     

2 400,0 

 



- Придбання     
елементів для 
дитячих 

майданчиків (9 
штук) 

    783,0  

- Придбання 
спецтехніки та 
обладнання до неї 

     

4 603,0 

 

- Придбання 
садженців 

    811,7  

- Придбання 
основних засобів 

(інструменти 
механізовані) 

     447,3  

 Разом      10 200,0  

 
 
 
Секретар міської ради                                                  І. МАНЯК  
             


