
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про схвалення внесення змін до Програми капітального ремонту об'єктів 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої 

рішенням 19 позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради від 

17.12.2021 № 691 
  
 

Розглянувши зміни до Програми капітального ремонту об'єктів 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, з метою 

розв’язання найактуальніших проблем розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади в галузі будівництва, виконання капітального ремонту 

об’єктів освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, комунального 

господарства, культурно-побутового й іншого призначення, об’єктів дорожньої 

інфраструктури та ефективного використання бюджетних коштів, що 

спрямовуються на цю мету, 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 зміни до Програми капітального ремонту об'єктів 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки,  затвердженої 

рішенням 19 позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради від 

17.12.2021 № 691, а саме: 

1.1. Розділ «Паспорт програми капітального ремонту об'єктів 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», а саме пункт 

9 та підпункт 9.1 пункту 9 викласти в наступній редакції: 

«9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому числі: 183 969,0 тис. грн.»; 

« 9.1 Коштів місцевого бюджету 

2022р. –42 969,0 тис. грн. 

2023р. –63 000,0 тис. грн. 

2024р. –78 000,0 тис. грн.» 

1.2. Викласти Додаток 1, 2 та 4 до Програми капітального ремонту 

об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням 19 позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської 

міської ради від 17.12.2021 № 691, в новій редакції згідно додатків 1, 2 та 3 до 



 

2 

цього рішення. 

2. Начальнику управління будівництва та інфраструктури Мукачівської 

міської ради (Михайлу Желізнику) схвалені зміни до Програми капітального 

ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 

роки, внести на розгляд Мукачівської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради Михайла 

Желізника. 

 
 

Міський голова                                                   Андрій БАЛОГА 


