
 

 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево        № ____ 

 

 

Про надання фінансової допомоги ОСББ, що розташовані на території 

Мукачівської міської територіальної громади, згідно Програми та  Порядку 

реалізації Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської  територіальної 

громади на 2021-2023 роки  

 

 

З метою фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, відповідно до Програми підтримки та стимулювання створення  

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської  

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 3-ої 

позачергової сесії Мукачівської міської ради  8-го скликання  від 22.12.2020    

№ 106, рішення Мукачівської міської ради від 25.06.2021 № 394 «Про внесення 

змін до Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки», рішення Мукачівської міської ради від 25.06.2021 

№ 395 «Про затвердження Порядку реалізації Програми підтримки та 

стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», рішення 

Мукачівської міської ради від 30.09.2021 № 530 «Про внесення змін до  

Порядку реалізації Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки», враховуючи протокол засідання комісії з 

визначення розміру надання разової фінансової допомоги об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської  територіальної 

громади від 16.09.2021 № 2, керуючись пп.1 п. «а» ст.30, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради  ВИРІШИВ: 

 

1. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Закарпатська-4» кошти в розмірі 182,520 тис. грн на проведення капітального 

ремонту систем водопостачання та водовідведення у підвальних  приміщеннях 

будинку із встановленням вузла обліку споживання води з засобами 

дистанційної передачі результатів вимірювання у житловому будинку № 4 по 



вулиці Закарпатська в м. Мукачево, відповідно до протоколу засідання комісії 

від 16.09.2021 № 2 з визначення розміру надання разової фінансової допомоги 

згідно Порядку реалізації Програми підтримки та стимулювання створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської  

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради провести 

фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління міського 

господарства Мукачівської міської ради провести виплату коштів в розмірі 

182,520 тис. грн  об’єднанню співвласників багатоквартирних будинків 

«Закарпатська-4» на рахунок, відкритий ОСББ в органах державного 

казначейства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Блінова Андрія 

начальника управління міського господарства Мукачівської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 

   

 

 


