
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про проведення  весняної суцільної дератизації на території Мукачівської 

міської територіальної громади   
 

 

У відповідності до комплексу Плану заходів по профілактиці лептоспірозу 

в Закарпатській області, згідно ст. 30 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», враховуючи 

рекомендації Мукачівської філії державної установи «Закарпатський обласний 

центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я 

України», керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 
 

1. Забезпечити проведення заходів з дератизації: 

1) Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради (Катерина Кришінець-Андялошій) - в дошкільних закладах, 

загальноосвітніх школах, позашкільних установах на території Мукачівської 

міської територіальної громади; 

2)  Комунальному некомерційному підприємству «Мукачівська центральна 

районна лікарня» (Євген Мешко), Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 

міської територіальної громади» (Мирослава Чубірко) та іншим закладам 

охорони здоров'я на території Мукачівської міської територіальної громади – у 

відповідних закладах охорони здоров’я; 

3) Мукачівському міському комунальному підприємству «Чисте місто» - 

на міському сміттєзвалищі; 

4) Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-

будівельне управління» - в парках, скверах, кладовищах та набережних річки 

Латориця, Коропецького каналу та на інших підпорядкованих територіях в 

межах Мукачівської міської територіальної громади. 

2. Оплату за проведення дератизаційних робіт управлінню освіти, 

культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, Комунальному 

некомерційному підприємству «Мукачівська центральна районна лікарня», 

Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
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санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади», 

Мукачівському міському комунальному підприємству «Чисте місто», 

Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-будівельне 

управління» провести за рахунок коштів згідно кошторису видатків 

(фінансового плану). 

3. Відділу розвитку об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 

управління міського господарства Мукачівської міської ради (Неоніла 

Полончак) провести інформування ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ 

«НАВІБУД»» та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків створені 

на території Мукачівської міської територіальної громади щодо необхідності 

проведення заходів з дератизації у підвальних приміщеннях багатоквартирних 

будинків.   

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова.  

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 

 


