
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 68 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2019             Мукачево    №1644 
 

Про внесення змін до Програми благоустрою території Шенборнської 
сільської ради на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням XXIX сесії 

сьомого скликання Шенборнської сільської ради Мукачівського району 
Закарпатської області від 31.01.2019 року № 182 

 
 З метою забезпечення належного благоустрою території села Шенборн, 
враховуючи рішення виконавчого комітету  Мукачівської міської ради  від 
27.11.2019 року №345 «Про схвалення внесення змін до Програми 
благоустрою території Шенборнської сільської ради на 2019-2020 роки», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №76 від 27.11.2019 р.), 
керуючись ст. 8-3 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», 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 благоустрою території Шенборнської 
сільської ради на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням XXIX сесії сьомого 
скликання Шенборнської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 
області від 31.01.2019 року № 182, а саме пункт 6 «Обсяги та джерела 
фінансування» викласти в наступній редакції: 
 «Фінансування Програми благоустрою території Шенборнської 
сільської ради на 2019-2020 роки здійснюється за рахунок коштів сільського 
бюджету.  
 Заходи, що плануються виконуватися за рахунок коштів сільського 
бюджету в 2019-2020 роках на загальну суму 160700,00 грн., в тому числі: 
 - поточний та ямковий ремонт вулиць – 115016,00 грн.; 
 - послуги дорожньої техніки (розчищення доріг від снігу, 
грейдерування доріг, влаштування майданчиків під сміттєві контейнери та 
інше) – 10000,00 грн.; 
 - послуги з вивезення твердих побутових відходів – 3000,00 грн.  
 - оплата за електроенергію для вуличного освітлення – 21684,00 грн. 
 - придбання електроламп, електропроводу – 2000.00 грн. 
 - санітарна очистка території населеного пункту (викіс трави, 
чагарників, зарослів, в т. ч. – придорожніх смуг) – 9000,00 грн. 
 Фінансування може бути збільшене за рахунок додаткових надходжень 
до Шенборнського сільського бюджету». 
 



 2.  В іншій частині Програму благоустрою території Шенборнської 
сільської ради на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням XXIX сесії сьомого 
скликання Шенборнської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 
області від 31.01.2019 року № 182 залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти виконуючого 
обов’язки стрости села Шенборн В. Легеза та постійну депутатську комісію з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 
 

Міський голова                                                                              А. Балога 


