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МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
                 м. Мукачево              № _____ 
 
Про схвалення змін до програми «Власний дім» Мукачівської міської 
територіальної  громади на 2021-2025 роки 
 

 
Розглянувши проєкт змін до програми «Власний дім» Мукачівської міської 

територіальної  громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 18 сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 25.11.2021 №617 та з метою фінансової 
підтримки громадян у забезпеченні доступним житлом та покращенні існуючого 
житла шляхом надання довгострокових пільгових кредитів для мешканців 
Мукачівської міської територіальної громади, Правил надання пільгових кредитів 
(надалі - Правила), що затверджені рішенням Закарпатської обласної ради №1835 
від 01.10.2020 «Про обласну цільову програму «Власний дім» на 2021-2025 роки», 
враховуючи Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та 
звітності про їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської 
ради 7 скликання 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 внесення змін до програми «Власний дім» Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 18 сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 25.11.2021 №617, а саме: 

1) Пункт 8 Розділу І «Паспорт Програми» викласти в наступній редакції: 
«8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, усього, у тому числі: (тис.грн.): 
2021 – 333,3 
2022 – 3000,0 
2023 – 333,3 
2024 – 333,3 
2025 – 333,3.» 

2) Підпункт 8.1. пункту 8 Розділу І «Паспорт Програми» викласти в наступній 
редакції: 
«8.1.кошти місцевого бюджету: 
2021 – 33,3 
2022 – 300,0 
2023 – 33,3 
2024 – 33,3 
2025 – 33,3.» 
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3) Підпункт 8.2. пункту 8 Розділу І «Паспорт Програми» викласти в наступній 
редакції: 
«8.2. кошти обласного бюджету: 
2021 – 300,0 
2022 – 2700,0 
2023 – 300,0 
2024 – 300,0 
2025 – 300,0.» 

2. Додаток 1 та Додаток 2 програми «Власний дім» Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки викласти у новій редакції згідно додатків 
1 та 2 до цього рішення. 

3. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради   (Андрій 
Блінов) подати схвалений проєкт внесення змін до програми «Власний дім» 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, на затвердження 
Мукачівській міській раді. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 
 
Міський голова                                                                                Андрій БАЛОГА 
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