
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про  проведення робіт з благоустрою та санітарної очистки території міста 

Мукачево 
 
 

З метою покращення стану довкілля, впорядкування вулиць, провулків, 

парків, скверів, площ, набережних, дамб та приведення в належний санітарний 

та естетичний стан  прилеглих та прибудинкових територій міста Мукачева, 

відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись 

пп.1, 7 п.«а» ч.1 ст.30, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести з 11 по 23 квітня 2022 року санітарну очистку території міста 

Мукачево. 

2. Підприємствам, установам, організаціям, закладам освіти, культури, 

медицини міста, незалежно від форм власності, на закріплених та прилеглих до 

них територіях, а мешканцям міста Мукачева на прилеглих до домоволодінь 

територіях, забезпечити належний санітарний стан, очищення водовідвідних 

канав, кюветів, очистку зелених зон.  

3. Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-

будівельне управління» (Василь Діус) організувати здійснення заходів по 

прибиранню, санітарній очистці та благоустрою закріплених територій, а також 

вивіз сміття з територій прибирання згідно Додатку до даного рішення.  

4. Товариству з обмеженою відповідальністю «АВЕ-Мукачево»                                        

(Володимир Кабай) забезпечити вивіз сміття з визначених територій для 

складування сміття (контейнерних майданчиків) відповідно до затвердженого 

переліку та встановленого графіку згідно Додатку до даного рішення. 

5. Управлінню Муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 

(Вячеслав Роман) закріпити з числа працівників відповідальних осіб за 

мікрорайонами міста для контролю за виконанням робіт з санітарної очистки 

територій.  

6. Відділу розвитку об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

управління міського господарства Мукачівської міської ради (Неоніла 

Полончак) провести інформування Об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків міста щодо здійснення заходів з благоустрою прибудинкових 

територій.  
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7. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради (Андрій 

Блінов) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Мукачівської 

міської ради  та в соціальній мережі Facebook.  

8. Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-

будівельне управління», ТОВ «АВЕ-Мукачево», щоп’ятниці надавати до 

управління міського господарства Мукачівської міської ради інформацію про  

проведені заходи з додаванням фотоматеріалів. 

9.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія.  

 

Міський  голова                                                                               Андрій БАЛОГА 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


