
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про перепоховання групи могил радянських воїнів і партизан 

 

 

З метою забезпечення виконання заходів з перепоховання групи могил 

радянських воїнів і партизан з центральної площі на територію Центрального 

міського кладовища, відповідно до статті 21 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», ст.1, ст.16, ст.22 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», п.3.12 та п.7.7 державних санітарних правил та норм 

«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених 

пунктах України «ДСан ПіН 2.2.2.028-99», враховуючи Наказ управління 

міського господарства Мукачівської міської ради від 20.04.2022 № 72 «Про 

надання дозволу на організацію поховання праху радянських воїнів і партизан», 

керуючись пп.11 п.«а» ст.30, ст.40, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-

будівельне управління» організувати заходи по перенесенню групи могил 

радянських воїнів і партизан з площі Духновича Олександра у м. Мукачево з 

почесним перепохованням праху воїнів на територію Центрального міського 

кладовища по вул. Масарика Томаша у м. Мукачево. При проведенні заходів 

забезпечити дотримання вимог пп. 2.12. п.2 Порядку утримання кладовищ та 

інших місць поховань, розділу 6 державних санітарних правил та норм 

«Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених 

пунктах України «ДСан ПіН 2.2.2.028-99»». 

2. Мукачівському міському комунальному підприємству «Ремонтно-

будівельне управління» привести територію проведення робіт, визначених п.1 

даного рішення, до належного стану у відповідності до вимог Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів м. Мукачево.  

3. Вважати такими, що втратили чинність:  

1) рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

02.06.2017р. №141 «Про надання дозволу на перепоховання»; 
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2) рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 07.09.2021 

№347 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради від 02.06.2017р. №141 «Про надання дозволу на перепоховання». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

мукачівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова                 Андрій БАЛОГА  


