
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 70 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.12.2019               Мукачево    №1691 
 
Про зміну назви Управління міського господарства виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради та затвердження Положення про Управління 
міського господарства Мукачівської міської ради 
 

Відповідно до рішення 66 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
від 31.10.2019р. №1583 «Про затвердження структури, штату та загальної 
чисельності виконавчих органів Мукачівської міської ради», враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту (протокол №67  від  
16.12.2019 р.), керуючись ч.1 ст.11, ст.25, ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Змінити повну назву Управління міського господарства виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 03344510) на Управління 
міського господарства Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 03344510). 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 62 сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 26.09.2019 року № 1504 «Про затвердження 
Положення про Управління міського господарства виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради (нова редакція)» з 01.01.2020 року. 

3. Затвердити Положення про Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 03344510) (додається). 

4. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2020 року. 

5. Керівнику вказаного виконавчого органу подати державному 
реєстратору документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Е. Барчія та постійну депутатську комісію з питань законності, 
регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій. 
 
 
Міський голова                  А. Балога 
 

      
 
 
 
 



 
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                      Рішення 70 сесії 7 скликання 
                      Мукачівської міської ради 
                      17.12.2019 р. №1691 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Управління міського господарства Мукачівської міської ради (далі за 
текстом – «Управління») є виконавчим органом Мукачівської міської ради 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В своїй 
діяльності Управління є підзвітним і підконтрольним Мукачівській міській раді 
та підпорядкованим виконавчому комітету Мукачівської міської ради, 
Мукачівському міському голові та заступникам міського голови згідно розподілу 
функціональних повноважень. 
1.2. Управління створено Мукачівською міською радою.  
1.3. Відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, 
Управління є неприбутковою установою. 
1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, Податковим 
кодексом України, наказами центрального органу виконавчої влади у сфері 
житлово-комунальної політики, рішеннями Мукачівської міської ради та її 
виконавчого комітету, розпорядженнями Мукачівського міського голови, цим 
Положенням, технологічними картками та іншими нормативно-правовими 
актами. 
1.5. Юридична адреса Управління: площа Духновича Олександра, будинок 2, 
місто Мукачево, Закарпатська область, 89600. 
1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 
органах Державного казначейства, банківських установах, круглу печатку із 
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може 
самостійно виступати стороною у судах загальної юрисдикції та спеціалізованих 
судах усіх інстанцій, здійснювати інші права та обов’язки юридичної особи в 
межах, визначених чинним законодавством України. 
1.7. Повне найменування управління – Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради. 
1.8.  Скорочене найменування управління – УМГ. 
1.9. Посадові особи Управління призначаються на посади розпорядженням 
Мукачівського міського голови за пропозицією конкурсної комісії, або 
відповідно до іншої процедури, визначеної чинним законодавством України. 



Службовці та інші працівники Управління призначаються Мукачівським 
міським головою згідно з вимогами чинного законодавства України. 
1.10. Управління є бюджетною установою і фінансується за рахунок коштів 
міського бюджету (загальний та спеціальний фонди) та коштів, що передаються 
Управлінню відповідно до чинного законодавства України. Кошти Управління 
використовуються згідно вимог чинного законодавства України. 
1.11. Управлінню, на праві оперативного управління, належить майно, яким 
Управління володіє і користується. Розпорядження майном здійснюється в 
порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 

ІІ. Структура та організація роботи Управління 
 
2.1. Структура та штат Управління затверджується Мукачівською міською 
радою, а штатний розпис – Мукачівським міським головою. 
2.2. Управління очолює начальник, який: 

2.2.1. здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію 
його прав і виконання обов’язків; 

2.2.2. представляє на підставі Положення Управління у взаємовідносинах 
з фізичними та юридичними особами; 

2.2.3. укладає в межах своєї компетенції договори, угоди, контракти для 
забезпечення діяльності Управління, видає довіреності; 

2.2.4. видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання; 
2.2.5. вносить на розгляд Мукачівської міської ради та її виконавчого 

комітету проекти рішень та подає Мукачівському міському голові проекти 
розпоряджень з питань, що належать до компетенції Управління; 

2.2.6. надає на затвердження штатний розпис і кошторис витрат на 
утримання Управління; 

2.2.7. подає Мукачівському міському голові подання щодо заохочення і 
накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб та інших працівників 
Управління та керівників комунальних підприємств; 

2.2.8. здійснює координацію та контроль за діяльністю підпорядкованих 
комунальних підприємств; 

2.2.9. має право першого підпису на банківських документах; 
2.2.10. веде особистий прийом громадян; 
2.2.11. здійснює інші повноваження, покладені на нього згідно з чинним 

законодавством України. 
2.3. Заступник начальника Управління виконує обов’язки начальника 
Управління за його відсутності, може мати право першого підпису на 
банківських документах відповідно до наданих повноважень, а також здійснює 
інші повноваження згідно посадової інструкції. 
2.4. До структури Управління входять відділи, які очолюють начальники відділів 
та головний спеціаліст (з питань документообігу), які підпорядковуються 
безпосередньо начальнику Управління, заступнику начальника Управління та 
діють відповідно до посадових інструкцій.  
2.5. Діяльність посадових осіб та працівників Управління регламентується даним 
Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями, які 



затверджуються у порядку визначеному регламентом виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради та виконавчих органів Мукачівської міської ради. 
 

ІІІ. Мета Управління 
 

3.1. Управління створено для забезпечення формування та реалізації єдиної 
політики у сфері житлово-комунального господарства на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади (далі – Мукачівської ОТГ), розробці 
механізмів реалізації прийнятих міською радою, її виконавчим комітетом 
рішень, виданих розпоряджень Мукачівського міського голови у даній сфері. 
3.2. Також метою Управління є організація та реалізація комплексного розвитку 
житлово - комунального господарства в сфері благоустрою, дорожньої 
інфраструктури, житлово-комунальних послуг, послуг громадського транспорту, 
експлуатації та утримання житлового фонду, координація діяльності 
підпорядкованих комунальних підприємств в межах визначених повноважень. 

IV. Основні завдання Управління 
 

4.1. Для досягнення мети своєї діяльності Управління здійснює наступні 
завдання: 
 4.1.1. забезпечення на території Мукачівської ОТГ реалізації державної 
політики комплексного розвитку та реформування у сфері житлово-
комунального господарства; 

4.1.2. визначення напрямків найбільш раціонального використання 
бюджетних коштів у сфері діяльності Управління; 
 4.1.3. забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог 
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства; 
 4.1.4. забезпечення виконання державних програм, розроблення та 
виконання місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального 
господарства; 

4.1.5. контроль за діяльністю комунальних підприємств, підзвітних та 
підконтрольних йому як Органу управління, в межах визначених статутами цих 
підприємств; 

4.1.6. забезпечення виконання інших завдань передбачених чинним 
законодавством. 
4.2. Основними завданнями відділу інфраструктури та благоустрою міста 
Управління є: 

4.2.1. організація та контроль за виконанням комплексу заходів з 
утримання,  проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів дорожньої 
інфраструктури, мережі вуличного освітлення, об’єктів каналізації та 
водопостачання населення, інших об’єктів та елементів благоустрою; 

4.2.2. організація та контроль за виконанням комплексу заходів з 
утримання зелених насаджень, контроль за проведенням озеленення 
комунальних територій, видаленням зелених насаджень; 

4.2.3. організація та контроль за діяльністю підпорядкованих та підзвітних 
підприємств у сфері поводження з побутовими відходами, санітарної очистки 
комунальних територій; 



4.2.4. розгляд питань щодо розміщення вивісок та об’єктів зовнішньої 
реклами на території Мукачівської ОТГ. 
4.3. Основними завданнями відділу експлуатації житлового фонду Управління є: 

4.3.1. облік житла, що належить до комунальної власності Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади; 

4.3.2. облік та ведення списків черг громадян щодо отримання житла та 
покращення житлових умов; 

4.3.3. організація та контроль за виконанням комплексу заходів з 
утримання об’єктів житлового фонду та житлових будинків комунальної 
власності, організація та контроль за проведенням їх поточних та капітальних 
ремонтів; 

4.3.4. надання методичних рекомендацій та роз’яснень з питань створення 
та функціонування ОСББ; 

4.3.5. розробка та організація виконання цільових програм фінансової 
підтримки ОСББ, впровадження заходів з енергоефективності в об’єктах 
житлового господарства. 
4.4. Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Управління є: 

4.4.1. контроль та забезпечення ефективності використання бюджетних 
коштів Управлінням та підпорядкованими комунальними підприємствами; 

4.4.2. ведення бухгалтерського обліку та звітності Управління; 
4.4.3. здійснення заходів по підвищенню рентабельності підвідомчих 

підприємств. 
4.5. Відділи Управління можуть здійснювати й інші завдання, визначені 
положеннями про відділи. 
4.6. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами 
виконавчої влади, іншими виконавчими органами Мукачівської міської ради, 
депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та 
іншими органами, утвореними Мукачівською міською радою, підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями 
громадян. 
  

V. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень. 
 
5.1. Відповідно до покладених завдань, Управління реалізує наступні функції: 

5.1.1. виконує функції головного розпорядника коштів згідно з Бюджетним 
кодексом України; 

5.1.2. здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї 
діяльності, веде фінансову звітність відповідно до чинного законодавства 
України; 

5.1.3. відкриває в органах Казначейства бюджетні рахунки для 
забезпечення казначейського обслуговування коштів міського бюджету 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади відповідно до вимог 
чинного законодавства України; 

5.1.4. отримує бюджетні призначення, згідно рішень Мукачівської міської 
ради, доводить, у встановленому порядку, до розпорядників бюджетних коштів 



нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги 
асигнувань;  

5.1.5. затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого 
рівня, якщо інше не передбачено чинним законодавством України; 

5.1.6. отримує інформацію про рахунки, відкриті одержувачами 
бюджетних коштів, які фінансуються із міського бюджету Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади; 
 5.1.7. виконує функції замовника з виготовлення та затвердження 
проектно-кошторисної документації, виконання робіт з будівництва, 
реконструкції (модернізації), капітального та поточного ремонтів об'єктів 
інфраструктури та благоустрою, житлового фонду Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 
інших робіт і послуг відповідно до повноважень; 

5.1.8. отримує звіти про використання бюджетних коштів одержувачами, 
які фінансуються із міського бюджету Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади; 
 5.1.9. організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і 
послуг, необхідних для виконання завдань, згідно чинного законодавства 
України; 
 5.1.10. здійснює підготовку необхідних документів по введенню в 
експлуатацію об'єктів будівництва, реконструкції (модернізації) житлово-
комунального господарства та благоустрою та передачу їх спеціалізованим 
підприємствам, організаціям та установам; 
 5.1.11. виконує функції Робочого органу з питань розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами та вивісок; 
 5.1.12. готує відповідні матеріали для отримання субвенцій з державного 
бюджету на виконання державних програм в сфері житлово-комунального 
господарства та благоустрою; 
 5.1.13. аналізує стан житлово-комунального господарства Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади з метою проведення його подальшого 
розвитку та модернізації і готує пропозиції в установленому порядку, як 
головний розпорядник бюджетних коштів, щодо забезпечення їх фінансування; 

5.1.14. вносить пропозиції Мукачівській міський раді щодо утворення, 
реорганізації та ліквідації підпорядкованих Управлінню підприємств та 
організацій, їх діяльності;  

5.1.15. погоджує штатні розписи та статути підпорядкованих комунальних 
підприємств, а також погоджує їх фінансові плани; 
 5.1.16. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 
підпорядкованих комунальних підприємств як Орган управління; 

5.1.17. розробляє проекти рішень щодо встановлення тарифів у межах 
наданих повноважень; 

5.1.18. організовує та координує роботу міського комітету з проведення 
конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування; 

5.1.19. затверджує маршрути і графіки руху міського громадського 
транспорту, надає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі. Здійснює 



з відповідними установами спільні заходи спрямовані на забезпечення безпеки 
руху транспорту; 

5.1.20. здійснює контроль за утриманням в належному стані кладовищ, 
інших місць поховання, об’єктів благоустрою та інфраструктури відповідно до 
наданих повноважень; 
 5.1.21. забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному 
стані матеріалів, які відносяться до компетенції Управління, на офіційному сайті 
міської ради, інших офіційних веб-порталах відповідно до чинного 
законодавства; 

5.1.22. здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, 
що відносяться до компетенції Управління за встановленим графіком; 

5.1.23. здійснює підготовку і подання на затвердження ради проектів 
місцевих програм охорони довкілля, бере участь у підготовці загальнодержавних 
і регіональних програм охорони довкілля; 

5.1.24. забезпечує систематичне та оперативне інформування населення, 
підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього 
природного середовища, здійснює й інші повноваження у сфері екології 
відповідно до положень чинного законодавства України. 

5.1.25. здійснює інші повноваження, покладені на Управління відповідно 
до чинного законодавства України. 

VI. Права та обов’язки Управління 
 

6.1. Управління має право: 
6.1.1. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих 

органів Мукачівської міської ради, керівників підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні 
для виконання покладених на Управління завдань; 

6.1.2. брати участь у пленарних засіданнях сесій Мукачівської міської 
ради, засіданнях постійних комісій Мукачівської міської ради та її виконавчого 
комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Мукачівською міською 
радою, її виконавчими органами, Мукачівським міським головою; 

6.1.3. укладати в межах своєї компетенції договори на виконання робіт, 
надання послуг та придбання товарів; 

6.1.4. створювати комісії з кваліфікованих спеціалістів Управління, та 
підпорядкованих комунальних підприємств для якісного та оперативного 
виконання покладених на Управління завдань та функцій.  
6.2. Основними обов'язками посадових осіб та працівників Управління є:      

6.2.1. додержання Конституції України і законів України, інших 
нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;  

6.2.2. додержання прав та свобод людини і громадянина;   
 6.2.3. постійне вдосконалення організації роботи, підвищення професійної 
кваліфікації працівників; 

6.2.4. недопущення дій  чи  бездіяльності,  які   можуть   зашкодити  
інтересам місцевого самоврядування та держави; 

6.2.5. шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органу місцевого 
самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, 
авторитет Управління та працівників;  



6.2.6. збереження інформації про громадян,  що стала  їм відома  у зв'язку 
з виконанням службових обов'язків,  а також  іншої  інформації,  яка  згідно  із  
законом  не  підлягає  розголошенню; 

6.2.7. забезпечення підготовки проектів рішень Мукачівської міської ради, 
її виконавчого комітету, відповідно до затверджених регламентів та вимог 
чинного законодавства України. 

VІI. Відповідальність Управління 

7.1. Відповідальність за роботу Управління та належне здійснення покладених 
на нього завдань та функцій несе начальник Управління. 
7.2. Посадові особи та працівники Управління можуть бути притягнуті до 
цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у 
випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.  
7.3. Посадові особи та працівники несуть відповідальність за несвоєчасне та 
неналежне виконання обов’язків, передбачених даним положенням і посадовими 
інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

VІІI. Заключні положення 
 
8.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Мукачівської 
міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.  
8.2. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється за рішенням 
Мукачівської міської ради або у встановленому нею порядку. 
8.3. Як неприбуткова організація Управління не передбачає розподілу отриманих 
доходів (прибутків) або їх частини серед членів, працівників (крім оплати їхньої 
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів 
(прибутків) фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, 
а саме: доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених цим Положенням та законодавством.  
8.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення), передача активів здійснюється 
правонаступникам - одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 
виду або зараховується до доходу міського бюджету Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади.  
8.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури 
розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої Регламентом 
Мукачівської міської ради. 
8.6. Питання діяльності Управління, які не врегульовані цим Положенням, 
вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
 
Секретар міської ради                   І. Маняк 
 


