
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  11 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 липня 2021          Мукачево №439

Про  затвердження змін до Програми благоустрою території  Мукачівської 
міської  територіальної громади на 2020-2022 роки (в новій редакції)

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
20.07.2021 №271 «Про схвалення змін до Програми благоустрою території  
Мукачівської міської  територіальної громади на 2020-2022 роки» (в новій 
редакції), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту (протокол №11 від  27.07.2021 р.), враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань інфраструктури (протокол №8 від 28.07.2021 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 благоустрою території  Мукачівської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції, 
затвердженої рішенням 5-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
02 березня 2021 року № 241, зі змінами згідно рішення 10-ї сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 25.06.2021 року № 391, а саме:
            1.1. Пункт 8 Розділу І “Паспорт Програми” викласти у наступній 
редакції:
“8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі: 
2020 рік   147 510,7 тис.грн.
2021 рік   195 074,5 тис.грн.
2022 рік   195 757,9 тис.грн.»

1.2. Підпункт 8.1. пункту 8 Розділу І “Паспорт Програми” викласти у 
наступній редакції:
“8.1. коштів місцевого бюджету:
2020 рік   147 510,7 тис.грн.
2021 рік   195 074,5 тис.грн.
2022 рік   195 757,9 тис.грн.»

2. Додаток 1 та Додаток 2 Програми благоустрою території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами, викласти у новій 
редакції згідно додатків 1 та 2 до цього рішення.



3. В іншій частині Програму благоустрою території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції, затвердженої 

рішенням 5-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 02 березня 

2021 року № 241, зі змінами згідно рішення 10-ї сесії Мукачівської міської ради 

8-го скликання від 25.06.2021 року № 391, залишити без змін.
4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова, 
постійні депутатські комісії з питань бюджету та регламенту та інфраструктури.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


