
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

____________    Мукачево     №______ 
 
Про схвалення Програми “Своїми руками” Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 
 
 З метою впровадження інноваційних механізмів участі населення в 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади як інструменту розвитку 
демократії, залучення членів територіальної громади до управління та 
ефективного використання бюджетних коштів, покращення туристичної 
привабливості населених пунктів Мукачівської міської територіальної громади 
та стимулювання ініціативності мешканців, спрямованої на розвиток громади, 
керуючись пп.1 п. «а» ст.27, п.1 ч.2 ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, виконавчий комітет  Мукачівської міської ради 
вирішив:  

 
1. Схвалити проєкт Програми “Своїми руками” Мукачівської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки згідно додатку до даного рішення. 
2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської 
міської територіальної громади на відповідні роки. 

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради (А.Блінов) 
подати схвалений проєкт рішення на затвердження Мукачівській міській раді. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова. 

 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 

Додаток до рішення  



виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
______________№______ 
 
Додаток до рішення __ сесії 
Мукачівської міської ради 8-го 
скликання  
_____________№ _____ 
 

 
ПРОЄКТ ПРОГРАМИ 

участі населення в розвитку Мукачівської міської територіальної громади 
«Своїми руками»  на 2021-2023 роки 

 
1. Паспорт Програми 

 
1. Ініціатор 

розроблення 
Програми 

Управління міського господарства Мукачівської 
міської ради 

2. Розробник програми Управління міського господарства Мукачівської 
міської ради 

3. Співрозробники 
Програми 

 

4. Виконавці  
Програми 

Мукачівське міське комунальне підприємство 
«Ремонтно–будівельне управління», Управління 
міського господарства Мукачівської міської ради, 
автор проекту 

4.1. Головний 
розпорядник 
бюджетних коштів 

Управління міського господарства Мукачівської 
міської ради 

5. Учасники Програми Мукачівське міське комунальне підприємство 
«Ремонтно–будівельне управління», Управління 
міського господарства Мукачівської міської ради, 
автор проекту 

6. Мета Програми Стимулювання ініціативності мешканців 
Мукачівської міської територіальної громади на 
розвиток громади, виготовлення елементів 
благоустрою, покращення об’єктів та елементів 
благоустрою на території громади власними 
силами, реалізації творчого потенціалу 
мешканців громади. 

7. Термін реалізації 
Програми 

2021 - 2023  



8. Перелік бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми 
(для комплексних 
програм) 

Кошти бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади 

9. Загальний обсяг 
фінансування  

 1500 тис грн 
 2021 рік   500 тис грн 
 2022 рік   500 тис грн 
 2023 рік   500 тис грн 
 

9.1. Місцевий бюджет 
(тис. грн.): 

 
1500 тис грн 

 
 

2. Загальний опис Програми 
 

2.1. Програму участі населення в розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади «Своїми руками»  на 2021-2023 роки ( надалі Програма) 
розроблено, як механізм реалізації Порядку участі населення в конкурсі розвитку 
територіальної громади «Своїми руками» затвердженого рішенням Мукачівської  
міської  ради 8-го скликання від 29 квітня 2021  №324 ( надалі Порядок). 

2.2.  Поняття, які визначені в  Порядку, застосовуються в цій Програмі  
2.3. Програма застосовується до виготовлення, покращення об’єктів та 

елементів благоустрою (надалі Об’єкт) на території Мукачівської міської 
територіальної громади (надалі ММТГ). 
    

3. Мета Програми 
 

Стимулювання ініціативності мешканців Мукачівської міської 
територіальної громади на розвиток громади, виготовлення елементів 
благоустрою, покращення об’єктів та елементів благоустрою на території 
громади власними силами, реалізації творчого потенціалу мешканців громади.  
 
 

4. Механізм реалізації Програми 
 

4.1. Комісія з питань реалізації конкурсу (надалі Комісія) до визначення 
переможців конкурсу повинна отримати від авторів проєктів перелік матеріалів 
з яких буде виготовлятись, покращуватись Об’єкт, їх якісні та кількісні 
характеристики, ескізи ( креслення) Об’єкту, визначити з автором проекту 
термін, протягом якого автор гарантує стабільність якісних та кількісних 
показників виготовленого, покращеного своїми руками Об’єкту.   

 
4.2. Після того , як Комісія з питань реалізації конкурсу , згідно положень 

Порядку    визначила переможців, усі матеріали проєктів, які відібрані 



конкурсною комісією для реалізації, передаються на Мукачівське міське 
комунальне підприємство «Ремонтно–будівельне управління» (надалі ММКП 
«РБУ»). 

 
4.3. ММКП «РБУ»  згідно отриманих матеріалів Проекту розробляє 

кошторис виготовлення, покращення Об’єкту, який затверджує своїм рішенням 
Комісія. 

 
4.4. ММКП «РБУ» укладає договір з автором проекту, істотними 

умовами якого є безплатність виконання робіт з матеріалів замовника, 
відповідальність автора проекту за схоронність переданих матеріалів, його 
обов’язок у випадку незавершення виготовлення, покращення Об’єкту, в разі не 
отримання  результату виконання проекту, неможливості його прийняття на 
баланс та подальшої експлуатації  здійснити його повний демонтаж та 
відшкодувати кошти, витрачені на придбання матеріалів.  

 
4.5. ММКП «РБУ» в межах наданих асигнувань з бюджету Мукачівської 

міської територіальної громади та згідно чинного законодавства України 
проводить закупівлі необхідних для реалізації Проекту матеріалів, які передає 
автору проекту.  

 
4.6. Виготовлений Об’єкт, або результати покращення Об’єкту 

приймаються від автору проекту  сумісно ММКП «РБУ» та Комісією з 
постановкою на баланс ММКП «РБУ». 
 

5. Принципи співфінансування Робіт 
 

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджету 
Мукачівської міської територіальної громади 
 

                           6. Звітування щодо реалізації Програми 
 

6.1. Після завершення Програми Комісія готує звіт, у якому зазначає суми 
витрачених коштів по кожному Об’єкту, опис проведених робіт по кожному 
Об’єкту, кількість реалізованих проектів та чисельність авторів проектів, які 
взяли участь у Програмі. 

 
 
Секретар міської ради                                                                       Я.ЧУБИРКО 


