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Про затвердження Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (нова редакція)  

 

 

Розглянувши проєкт Програми підтримки та стимулювання створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція), з метою створення 

сприятливих умов для активного розвитку об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, організації і фінансування проведення ОСББ на 

території міста Мукачево у багатоквартирних будинках поточних ремонтів, 

встановлення систем відеоспостереження та аварійно-відновлювальних робіт, у 

відповідності до п.п. 13, 21 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, Законів 

України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», на 

виконання обов’язку передбаченого ч.7 ст.10 Закону України «Про 

Приватизацію державного житлового фонду» та відповідно до Порядку участі в 

організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх 

колишніх власників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

8 жовтня 1992 №572, Порядку розроблення місцевих цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням 66 сесії 

Мукачівської міської ради 7 скликання від 31.10.2019 №1574, з врахуванням 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 № 252 п. 22 розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

керуючись пп.1, п.«а» ч.1 ст.31, 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. Затвердити Програму підтримки та стимулювання створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (нова редакція), згідно додатку до даного рішення. 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою підтримки та стимулювання створення 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція)  проводити в межах 

затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної 

громади на відповідні роки. 
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3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 01.04.2022 № 119 «Про затвердження Програми 

підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки (нова редакція)». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

 

В.о.міського голови                  Ростислав ФЕДІВ 


