
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №531
� � � � 
Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради

З метою забезпечення належної діяльності комунального підприємства 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради, впорядкування обліку 
комунального майна підприємства, враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №1 від 
29.09.2021 р., 30.09.2021 р.), керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 29 квітня 2021р. №320 «Про передачу майна з балансу 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» на 

баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської 

ради», а саме:

 виклавши додаток до рішення 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 29 квітня 2021р. №320 у новій редакції згідно додатку 1 до 

даного рішення. 

2. Внести зміни до рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 25 червня 2021р. №385 «Про передачу майна з балансу 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» на 

баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської 

ради», а саме:

 виклавши додаток до рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 25 червня 2021р. №385 у новій редакції згідно додатку 2 до 

даного рішення. 

3. Внести зміни до рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 29 липня 2021р. №434 «Про передачу майна з балансу 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» на 

баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської 



ради», а саме:

виклавши додаток до рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 29 липня 2021р. №434 у новій редакції згідно додатку 3 до 

даного рішення. 

4. В іншій частині рішення 8 сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 29 квітня 2021р. №320, рішення 10 сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 25 червня 2021р. №385, рішення 11 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання від 29 липня 2021р. №434  залишити без змін.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Управління міського господарства А. Блінова та постійну комісію з питань 

комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова                   А. БАЛОГА




