
 
     

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
_____________    Мукачево                           №_____ 
 
Про схвалення проєкту Програми розвитку житлово-комунального господарства  
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки 
 

 
Розглянувши проект Програми розвитку житлово-комунального господарства  
Мукачівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки, з метою 
утримання об’єктів благоустрою та інфраструктури на території Мукачівської 
міської територіальної громади в належному стані, відповідно до Законів 
України «Про благоустрій населених пунктів», «Про приватизацію державного 
житлового фонду», «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи 
Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про 
їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії 7 скликання Мукачівської міської 
ради від 31.10.2019 №1574,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 проект Програми розвитку житлово-комунального 
господарства  Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
згідно додатку до даного рішення. 

2. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради (Андрій 
Блінов) подати схвалений проект програми на затвердження Мукачівській 
міській раді. 

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради Едуарда Барчія. 
 
 
Міський голова                    Андрій БАЛОГА 

 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого 
комітету Мукачівської 
міської ради 
___________ № _____ 

 
Програма благоустрою територіїМукачівськоїміськоїтериторіальноїгромади на 

2022-2024 роки  
1. Паспорт Програми 

1. 
Ініціаторрозроблення 
Програми 
 

УправлінняміськогогосподарстваМукачі
вськоїміської ради 

2. 
РішеннявиконавчогокомітетуМукачі
вськоїміської ради про 
схваленняПрограми 

 _____________ №_________ 

3. 
РозробникПрограми УправлінняміськогогосподарстваМукачі

вськоїміської ради 
4. Співрозробники Програми — 

5. 
Відповідальнийвиконавець УправлінняміськогогосподарстваМукачі

вськоїміської ради 
5.
1. 

Головнийрозпорядниккоштів УправлінняміськогогосподарстваМукачі
вськоїміської ради 

6. 

Учасникипрограми УМГ,ММКП РБУ», ММКП 
«Мукачівводоканал», КП 
«Міськводоканал» Мукачівської міської 
ради, ММКП «Центр Інформаційних 
Систем» та 
суб’єктипідприємницькоїдіяльностірізн
их форм власності” 

7. ТермінреалізаціїПрограми 2022-2024 роки 

7.
1. 

ЕтапивиконанняПрограми  І-й етап  -  2022р. 
ІІ-й етап – 2023р. 
ІІІ-й етап – 2024р. 

8. 
Перелікмісцевихбюджетів, 
якіберуть участь у 
виконанніпрограми 

Бюджет 
Мукачівськоїміськоїтериторіальноїгром
ади 

9. 
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 

574424,1 
2022рік 2023рік 2024рік 



Програми, 
усього,у тому числі: (тис.грн.) 

177947,2 193141,3 203335,6 

9.
1. 

Коштів місцевого бюджету 147947,2 193141,3 203335,6 

9.
2. 

Коштів іншихджерел — 

 

2. Визначенняпроблеми, на розв’язанняякоїспрямованапрограма 

Благоустрійміста – це комплекс робіт з інженерногозахисту, розчищення 
та озелененнятериторії, а також ряд соціально-економічних, організаційно-
правових та екологічнихзаходівізполіпшеннямікроклімату, 
санітарногоочищеннятериторіїміста. 

Впродовжостанніхроків на 
територіїнаселенихпунктівМукачівськоїміськоїтериторіальноїгромадипроводить
ся значна робота у сфері благоустрою, щовключаєприбираннятериторії, 
поточний ремонт та обслуговуваннявуличногоосвітлення, ямковий та поточний 
ремонт тротуарів, доріг, площ, а такожроботищодовстановленнядорожніхзнаків 
та їхутримання, ліквідаціїстихійнихсміттєзвалищ, облаштуваннязупинок, 
озелененнявулиць, утриманняпарків, скверів та кладовищ, поточний ремонт та 
утриманняоб’єктівдорожньоїінфраструктури, благоустрійдамби р. Латориця та 
іншіроботи. 

Програма благоустрою розроблена для здійсненняефективних і 
комплекснихзаходів з утриманнятериторіїнаселенихпунктівМукачівськоїміської 
територіальноїгромади в належномусанітарномустані, 
поліпшенняїхестетичноговигляду, забезпеченнязовнішньогоосвітлення, 
технічногообслуговування та ремонту фонтанів, 
збереженняоб`єктівзагальногокористування. 

Проблемиутримання в належномустанітериторіїгромади, їїозеленення, 
відновленняоб`єктів благоустрою потребують програмного вирішення. 

Дана програма визначаєзагальний порядок планування ремонту, 
утримання і фінансуванняробіт з комплексного благоустрою 
територіїнаселенихпунктівМукачівськоїміської територіальноїгромади, а 
такожвстановлюєпевнийперелікзаходів, об'ємів і пропозиційщодосуттєвого та 
якісногопокращення благоустрою та санітарного стану, розроблена на 
виконання Закону України «Про благоустрійнаселенихпунктів», Закону 
України«Про поховання та похоронну справу», Наказу Міністерствабудівництва, 
архітектури та житлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 10.04.2006  №105 
«Про затвердження Правил утриманнязеленихнасаджень у населених пунктах 



України»,Наказу Державного комітету з питань житлово-комунального 
господарства від 23.09.2003  № 154 «Про затвердження  Порядку проведення 
ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» Бюджетного 
кодексуУкраїни, ЗаконівУкраїни «Про дорожній рух», «Про автомобільні 
дороги», Порядку розробленнямісцевихцільовихпрограм, моніторингу та 
звітності про їхвиконання, затвердженийрішенням 66 сесіїМукачівськоїміської 
ради 7 скликаннявід 31.10.2019  № 1574,Правил благоустрою, 
забезпеченнячистоти, порядку утримання і прибираннявуличних, 
дворовихтериторій, парків, скверівміста Мукачево», затвердженихрішенням 24 
сесіїМукачівськоїміської ради 7-го скликаннявід 16.03.2017  № 554. 

Виконання капітального ремонту у сфері благоустрою населених пунктів 
здійснюється з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини 
середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне та 
епідемічне благополуччя населення, шляхом виконання комплексу робіт, які 
сприятимуть належному утриманню та відновленню об’єктів благоустрою. 

 
3. Визначення мети програми 

 
Основна мета Програми – забезпеченняутримання в 

належномусанітарномустанітериторіїнаселенихпунктівМукачівської міської 
територіальної громади (проїжджоїчастини, тротуарів, доріжок, 
малихархітектурних форм, парків, площ, меморіальнихкомплексів в парках та 
скверах міста), очищення та озелененнятериторій, санітарна очистка, 
раціональневикористання та охоронаоб’єктів благоустрою, створення умов 
щодозахисту і відновленнясприятливого для життєдіяльностілюдини, довкілля, 
покращеннябезпеки та забезпеченнягромадського порядку в громадськихмісцях, 
місцяхзагальногокористування, паркуванняавтотранспортнихзасобів та на 
іншихоб’єктах благоустрою з використаннямпередовихтехнологій (систем 
відеонагляду), а також збереження та покращення технічного та естетичного 
стану об’єктів благоустрою. 

4. Обґрунтуванняшляхів і засобіврозв’язанняпроблеми, обсягів та 
джерелфінансування, строки та етапивиконання Програми 

 
Фінансуваннязаходів,передбаченихПрограмою, здійснюватиметься в 

Порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахуноккоштів 
бюджету Мукачівськоїміської територіальної громади та інших джерел, не 
забороненихзаконодавством(додаток 1). 

Всі заходи Програмипередбачені до реалізаціїпротягом2022-2024років. 
 



5. Перелікзавдань і заходівпрограми та результативніпоказники 
 

ЗавданнямиПрограми - є реалізація комплексу 
заходівщодозабезпеченняутримання в належномусанітарно-
технічномустанітериторіїМукачівськоїміськоїтериторіальноїгромади, 
покращенняестетичноговигляду, створенняоптимальних умов для праці, побуту 
та відпочинкуїїмешканців та гостей. 

ВиконанняПрограмипередбачає:  
Запровадженнястимулів до економного і раціональногогосподарювання та 
використанняресурсів; 
Покращенняекологічного та санітарного стану територіїМукачівськоїміської 
територіальноїгромади. 
 НайважливішимзавданнямПрограми є створеннябезпечного та 
комфортного середовища для проживаннягромадян, щодосягається шляхом 
забезпеченняналежногорівня благоустрою. Роботи з благоустрою на 
територіїМукачівськоїміськоїтериторіальноїгромади, в основному, 
здійснюватимутьсявласними силами 
комунальнихпідприємствМукачівськоїміської територіальноїгромади, та 
суб’єктамипідприємницькоїдіяльностірізнихформ власності. 
 Оплата робіт, виконанихвласними силами комунальнихпідприємств, 
проводиться відповідно до затвердженого плану 
використаннябюджетнихкоштів (заробітна плата, закупка матеріалів, оплата 
послуг, в т.ч. комунальних, оплата енергоносіїв, виконанняробіт з поділу земель 
ізподальшимїхблагоустроєм, щовключає: поточний ремонт доріг, 
комунальноїінфраструктуритощо, 
проведенняробітіззабезпеченняфункціонуваннябудівель, у т.ч.  
установленняелектричних систем, слюсарніроботи для улаштування систем 
водопостачання, каналізації, систем тощо, 
здійсненнязагальногоприбираннявнутрішніхприміщеньусіхтипівбудівель, 
зовнішньогочищеннябудівель, спеціальногочищеннябудівель, підмітаннявулиць, 
прибиранняснігу та льоду, охоронаоб’єктівкомунальноївласності, 
сплатаподатків та зборів до бюджету), та на підставіактіввиконанихробіт. 
 В ходіреалізаціїзаходівПрограмиможливікоригування, пов’язані з 
фактичнимнадходженнямкоштів на реалізаціюзаходівПрограми, 
уточненнямпереліку (видів), обсягівробіт, виходячи з реальнихможливостей 
бюджету Мукачівськоїміськоїтериторіальноїгромади. 
 У ходівиконанняПрограмиочікуєтьсядосягненнянаступнихрезультатів: 

поліпшеннясанітарного та естетичного стану 
територіїМукачівськоїміськоїтериторіальноїгромади; 



освітленнятериторіїМукачівськоїміськоїтериторіальноїгромади, 
відповідно до потреб громади; 

збільшеннятермінупридатностіелементів благоустрою, 
зовнішньогоосвітлення та іншихоб'єктів благоустрою та інфраструктуриза 
рахуноктехнічногообслуговування; 

забезпеченняналежних умов проживання та відпочинкунаселення. 
 

6. Напрямидіяльності та заходи Програми 
 

РеалізаціяПрограми буде здійснюватися шляхом 
виконаннязаходів(додаток 
2),якідадутьзмогузабезпечитикомплекснийблагоустрійтериторіїМукачівськоїміс
ької територіальноїгромади та сприятливе для життєдіяльностілюдини 
середовище, а саме:   
 утриманнявулиць, тротуарів, мостів (підмітаннятериторії, прибирання 
та вивезеннясміття та ін.); 
 утриманнятехнічнихзасобівдорожнього руху (дорожні знаки, 
оновленнястарихзнаків, встановленнянових  таін.); 
 поточний ремонт технічнихзасобівдорожнього руху (світлофори) 
(витрати на ремонт та обслуговуваннясвітлофорів, оплата 
використаноїелектроенергії та ін.); 
 виготовленнякошторисноїдокументації та виконанняробіт по 
поточному ремонту дорожньогопокриттявулиць, тротуарів, 
внутріквартальнихпроїздів; 
 поточне утримання, поточний ремонт на об'єктах благоустрою зеленого 
господарства (підсівання газонів, садіння квітів у повному обсязі, у тому числі і 
багаторічних, з усіма попередніми супровідними роботами – підготовка ґрунту, 
вирівнювання, садіння, полив; видалення окремих засохлих чи фаутних дерев 
та кущів; знешкодження омели; садіння нових окремих дерев та кущів)                                                                                                                                                                                                                                             
 благоустрій і поточнеутриманнякладовищ (підрізання дерев, покіс 
трави, утриманнятериторії в належномусанітарномустані); 
 поховання померлих одиноких громадян, осіб без 
певногомісцяпроживання, громадян, від поховання яких відмовилисярідні, 
знайденихневпізнанихтрупів; 
 перепоховання останків жертв Другої світової війни; 
 утриманняплощ та скверів;  
 вивізстихійнихсміттєзвалищ; 
 утриманнявуличногоосвітлення (в т.ч. електроенергія) 
(поточнеутримання, продовженняробіт з 
реконструкціїзовнішньогоосвітленняміста з 
застосуванняменергозберігаючихтехнологій); 
 утриманняпарків, набережних (в т.ч. охоронапарків); 
 утримання дамб, русла р. Латориця, Коропецького каналу; 

обслуговуваннякабельних мереж відеонагляду; 



обслуговування серверного обладнання та ПК відеокамер; 
обслуговування, підтримка та налаштування програмного  

забезпеченнякамер відеоспостереження; 
поточнийремонт камер відеоспостереження; 
іншівитрати (ремонт лавок, пам’ятників, обеліскаСлави, фонтанів та 
їхутримання, демонтаж рекламнихконструкцій та інше); 
виготовлення проектно-кошторисноїдокументації та проведенняробіт 

по капітальному ремонту об’єктів благоустрою та дорожньої інфраструктури; 
       поповнення статутних фондів комунальних підприємств для придбання 
основних засобів. 

У ходівиконанняПрограмиочікуєтьсядосягненнянаступнихрезультатів: 
поліпшеннясанітарного та естетичного стану населенихпунктів; 
освітленнятериторіїміставідповідно до потреб громади; 
збільшеннятермінупридатностіелементів благоустрою, 

зовнішньогоосвітлення та іншихоб'єктів благоустрою за рахуноктехнічного 
обслуговування; 

забезпеченняналежних умов для відпочинкунаселення. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконанняПрограми 
 

УправлінняміськогогосподарстваМукачівськоїміської ради 
здійснюєкоординаціюдійміжучасникамиПрограми та контролюєїївиконання. 

ВідповідальнийвиконавецьПрограмищоквартальноготує та подаєвідділу 
економікиМукачівськоїміської ради та 
фінансовомууправліннюМукачівськоїміської ради узагальненуінформацію про 
стан їївиконання(додаток 3). 

Головнийрозпорядниккоштів/відповідальнийвиконавецьпрограмищокварт
ально, до 15 числа наступного за звітнимперіодоммісяця, та щороку до 10 
лютого готує та подаєфінансовомууправліннюМукачівськоїміської ради та 
відділуекономікиМукачівськоїміської ради інформацію про стан 
виконаннявідповіднихпрограмзгіднододатку 3 до цієї програми. 

Головнийрозпорядниккоштів/відповідальнийвиконавецьпрограми за 
підсумками року подає на розглядсесіїМукачівськоїміської ради звіт про стан 
виконанняпрограми до 01 березня року наступного за звітнимперіодом. 

У звітіповинніміститисядані про заплановані та фактичніобсяги і 
джерелафінансуванняпрограми, виконаннярезультативнихпоказників у динаміці 
з початку діїпрограми та пояснювальну записку про 
роботуспіввиконавцівпрограмищодоїївиконання, у разіневиконання – 
обґрунтування причин невиконання. 

 
 
Секретар міської ради       Яна ЧУБИРКО 



 
 



             Додаток  1 
до Програми благоустрою території  
Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки  

 
Ресурсне забезпечення Програми благоустрою території Мукачівської міської  територіальної громади  

на 2022-2024 роки 
                  тис.грн. 

 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 
Етапи виконання 

програми 
Усього витрат на 

виконання програми,  
( тис.грн.) 

 2022 2023 2024  

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:     

бюджет Мукачівської міської територіальної 
громади 

177947,2 193141,3 203335,6 574424,1 

Разом 177947,2 193141,3 203335,6 574424,1 

 
 
Секретар міської ради             Яна ЧУБИРКО 

 
             

 
 
 



 
Додаток 2  
до Програми благоустрою 
території 
Мукачівської міської 
територіальної 
громади  на 2022-2024 роки 

 

Перелік заходів та завдань Програми благоустрою території Мукачівської міської   
територіальної громади  на 2022-2024 роки  

тис.грн. 
№п/п Назва 

напряму 
діяльності 

Перелік заходів Програми Строк 
виконання 

заходів 

 
Виконавці 

 
Джерела 

фінансування 

Обсяг фінансування 
(вартість), тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Утримання 
об’єктів 
благоустрою 

Утримання доріг, тротуарів, 
мостів, шляхопроводів, зимове 
утримання доріг: 

підмітання прибордюрних 
ліній дорожнього покриття. 
тротуарів; 
поточне утримання вулиць 
(ямковий ремонт, прибирання 
зелених зон. очищення урн);  
очистка колодязів  зливової 
каналізації, стічні води; 
прибирання і вивіз  снігу; 
покраска пішохідних 
переходів; 
фарбування осьових ліній; 
чергування спецтехніки в 

 
2022-2024 
роки 

 
ММКП «РБУ», КП 
«Міськводоканал», 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету  

31886,5 32141,3 33748,3 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   



зимовий період. 
2 Утримання 

об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточне утримання та ремонт 
технічних засобів дорожнього 
руху, світлофорів  та 
інформаційних знаків 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

2452,8 1032,2 1083,8 Недопущення 
аварійних 
ситуацій на 
дорозі 

   

3 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Виготовлення кошторисної 
документації та виконання робіт 
по поточному ремонту 
дорожнього покриття вулиць, 
тротуарів, внутріквартальних 
проїздів 

2022-2024 
роки 

УМГ; ММКП «РБУ»;  
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 
 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

35000,0 35000,0 35000,0 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

4 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточне утримання та поточний 
ремонт на об’єктах благоустрою 
зеленого господарства: 

посадка квітів, кущів, дерев; 
обрізування кущів, дерев під 
природний вигляд; 
звалювання та 
розкряжування дерев, 
корчування пнів; 
прополювання газонів, 
квітників; 

покоси та очищення зелених 
зон; 
навантаження та вивезення 
сміття. 

2022-2024 
роки 

 
ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

22008,6 23109,0 24264,5 Комфортне 
проживання 
для мешканців 
населених 
пунктів 
Мукачівської 
територіальної 
громади, 
поглинання 
деревами 
вуглекислого 
газу, 
зменшення 
шуму та ін. 

   

5 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Благоустрій і поточне утримання 
кладовищ  

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

14099,4 14686,0 15420,3 Підтримання 
належного 
санітарного 
стану. 

   



6 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

 Поховання померлих одиноких 
громадян, осіб без певного місця 
проживання, громадян, від 
поховання яких відмовилися 
рідні, знайдених невпізнаних 
трупів. 
  Перепоховання останків жертв 
Другої світової війни 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

46,3 
 
 
 
 
 
 
650,0 

48,6 51,1 -    

7 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Вивіз стихійних сміттєзвалищ 2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

200,0 210,0 220,5 Недопущення 
антисанітарії 
на території 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

8 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Утримання вуличного освітлення 
 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

22305 26766 32119,2 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 

   

8.1  (в т.ч. електроенергія)    15030,0 18036 21643,2 -    

9 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Утримання парків, площ та 
скверів  (підмітання, озеленення, 
ремонт доріжок, влаштування 
лавочок, охорона парків та ін.) 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 
 
 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

4896,6 
 

5141,4 5398,5 Створення 
комфортних 
умов для 
відпочинку 
мешканців 
населених 
пунктів 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   



10 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточне утримання дамб, русла 
р. Латориця, Коропецького 
каналу, набережних, 
водовідвідних канав та інших 
водних об’єктів 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

4361,1 4796,1 5036,0 Забезпечення 
санітарного 
стану об’єктів 
благоустрою 

   

11 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточне утримання камер 
відеонагляду, розміщених на 
об’єктах благоустрою 
Мукачівської міської 
територіальної громади 
 

2022-2024 
роки 

ММКП «Центр 
Інформаційних 
Систем»; суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

1000,0 1038,7 1090,6 Своєчасне 
виявлення 
порушників 
благоустрою 
населених 
пунктів 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

12 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Улаштування та ремонт 
посадкових майданчиків  на 
зупинках міського громадського 
транспорту з установленням 
навісу або павільйону. 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

1962,9 2185,8 2295,1 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 
населених 
пунктів 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

13 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Інші витрати: 
покоси трав; 
благоустрій , утримання 
пам’ятників; 
утримання фонтанів; 
влаштування урн; 
влаштування ялинки; 
влаштування лавок; 
встановлення 
інформаційних щитів; 
демонтаж рекламних 

2022-2024 
роки 

 
ММКП «РБУ»; 
КП«Міськводоканал»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

7424,8 6986,2 7527,7 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 
м.Мукачево 

   



конструкцій, вивісок; 
демонтаж та встановлення 
геонімів, адресних 
табличок; 
влаштування майданчиків 
(в т.ч.ремонт); 
влаштування 
велопарковок; 
утримання обмежувачів 
руху; 
проведення технічної 
інвентаризації та 
паспортизації  
кладовищ(електронний 
реєстр); 
охорона та утримання 
об’єктів комунальної 
власності; 
інші види робіт; 
виготовлення технічних 
паспортів вулиць(доріг); 
виготовлення паспортів 
паркувальних майданчиків 

14 Капітальний 
ремонт 
об’єктів 
благоустрою 

Виготовлення проектно-
кошторисної документації та 
проведення робіт по 
капітальному ремонту об’єктів 
благоустрою та дорожньої 
інфраструктури 

2022-2024 
роки 

УМГ,  суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Спеціальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

20000,0 20000,0 20000,0     

15 Поповнення 
статутного 
фонду 

Придбання основних засобів в 
тис.грн: 
1 Подрібнювач 

ELITE (2 шт) 
435.2 

2 ПодрібнювачМКМ 512,00 

2022-2024 
роки 

ММКП Ремонтно-
будівельне управління 

Спеціальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

9653,2 20000,0 20000,0     



(2 шт) 
3 Висоторіз 2шт 44,0 
4 Демаркувальник 115,0 
5 Фреза дорожня 

LK10561 
260,0 

6 Дитячімайданчики 
(5 шт) 

350,0 

7 Автобуснізупинки 
(30 шт.) 

1110,0 

8 Стовпивуличні 
(дерева-желізні) 
(20 шт) 

760,0 

9 Рециклер 720,0 
10 Дитячімайданчики 

(парк 
Центральний) 

200,0 

11 Капітальний 
ремонт 
виробничої бази 
по 
вул.Свалявська,3 

2000,0 

12 Розміточна 
машина пластик 

1647,0 

13 Придбання дерев 1500,0 
 

  Всього:    177947,2 193141,3 203335,6     
 
 
 

Секретар міської ради               Яна ЧУБИРКО 
Додаток3 
доПрограми благоустрою території  
Мукачівської міської 
територіальної  



громади на 2022-2024 роки  
 
 

Інформація про виконанняПрограми за ____________ 
 

1.   УправлінняміськогогосподарстваМукачівськоїміської ради 

 КВКВ  найменування головного розпорядникабюджетнихкоштів 
2.   УправлінняміськогогосподарстваМукачівськоїміської ради 

 КВКВ  найменуваннявідповідальноговиконавцяпрограми 
3.   Програма благоустрою території Мукачівської міської  

територіальної громади на 2022-2024 роки 
 КПКВК  найменуванняпрограми 

 

4. Напрямидіяльності та заходи програми-утриманняоб’єктів благоустрою в належномустані. 

№ 
п/п 
 
 
 
 

Захід 
 
 
 
 

Головний 
виконавець 
 та строк 
виконання 

Плановіобсягифінансування, тис. грн.  Фактичніобсягифінансування, тис. грн.  Стан 
виконаннязаходів 
(результативніпок
азникивиконання
програми) 

Всього 

У тому числі:  У тому числі: 

Державн
ий 
бюджет 

 
Обласний  
бюджет Місцевий 

 бюджет 
Коштинебюдже
тнихджерел Всього Міський 

бюджет 

 
Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 
(містообласногоп
ідпорядкування) 
бюджети 

Коштинебюдж
етнихджерел 

 

5. Аналізвиконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 



Бюджетніасигнування з урахуваннямзмін Проведенівидатки Відхилення 

Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

         
 
 
Секретарміської ради               Яна ЧУБИРКО 
 
 

 
Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради            Олександр ЛЕНДЄЛ 
 
 
 
 

 
 

 
 


	Інформація про виконанняПрограми за ____________

