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23.01.2020     Мукачево     №1777 
 
Про внесення змін до Програми підтримки та стимулювання створення  
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-скликання від 
05.12.2019 р.№ 1668  
 
  Відповідно до рішення виконавчого  комітету  Мукачівської міської ради 
від 21.01.2020 р. № 28 “Про внесення змін до Програми підтримки та 
стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-
скликання від 05.12.2019 р.№ 1668 , враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №69  від 21.01.2020 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 підтримки та стимулювання створення 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, виклавши пп. 6.6.1. п. 6 
Розділу 6 “Напрямки діяльності та заходи Програми” у наступній редакції: 
 “6.1.1. Фінансове забезпечення енергоефективної модернізації 
багатоквартирних будинків шляхом відшкодування частини суми кредиту, 
отриманого ОСББ, відповідно до Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 
роки, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 01 березня 
2010 р. № 243, на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів 
та здійснення відповідних робіт з їх впровадження”. 
 2. Внести зміни до додатку 2 до Програми підтримки та стимулювання 
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, виклавши пп.1.1. 
графи “Перелік заходів програми” у наступній редакції: 



 “1.1. Фінансове забезпечення енергоефективної модернізації 
багатоквартирних будинків шляхом відшкодування частини суми кредиту, 
отриманого ОСББ, відповідно до Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 
роки, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 01 березня 
2010 р. № 243, на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів 
та здійснення відповідних робіт з їх впровадження”. 
 3. В іншій частині рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 05.12. 2019 року № 1668 “ Про затвердження Програми 
підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки “ залишити без змін. 
 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  
Управління міського господарства  Мукачівської міської ради В.Гасинця  та 
постійну депутатську комісію  з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва та транспорту. 
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