
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про внесення змін до Програми благоустрою території Мукачівської міської  

територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції 

 

 З метою забезпечення утримання об’єктів благоустрою Мукачівської 

міської територіальної громади в належному стані, відповідно до Законів 

України «Про благоустрій населених пунктів», «Про поховання та похоронну 

справу», Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження 

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Наказу 

Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 

23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та 

утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», враховуючи Постанову 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 

умовах воєнного стану» від 09.06.2021 №590 зі змінами, Постанову Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та абз.4 пп.2 п.22 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

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. Внести зміни до Програми благоустрою території Мукачівської міської 

 територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 16.05.2022 

№204, виклавши Додаток 2 в новій редакції згідно додатку до даного рішення. 

2. В іншій частині Програму благоустрою території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції, затверджену 

рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 16.05.2022 №204 

залишити без змін. 

3.  Важати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради від 01.08.2022 № 319 «Про внесення змін до   

Програми благоустрою території Мукачівської міської  територіальної громади 

на 2022-2024 роки в новій редакції». 

4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою благоустрою території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції проводити в межах 



 

2 

затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної 

громади на відповідні роки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

 

 Міський голова              Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 


