
 

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, 

а саме: 

1) Абзац 2 Розділу 2 «Визначення проблеми, на розв’язання якої 

спрямована програма» викласти в наступній редакції: 

«Впродовж останніх років на території населених пунктів Мукачівської міської 

територіальної громади проводиться значна робота у сфері благоустрою, що 

включає прибирання території, поточний ремонт та обслуговування вуличного 

освітлення, ямковий та поточний ремонт тротуарів, доріг, площ, обстеження 

шляхопроводів а також роботи щодо встановлення дорожніх знаків та їх 

утримання, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, облаштування зупинок, 

озеленення вулиць, утримання парків, скверів та кладовищ, поточний ремонт та 

утримання об’єктів дорожньої інфраструктури, благоустрій дамби р. Латориця 
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та Коропецького каналу, поточний ремонт з усунення аварійних ситуацій на 

об’єктах благоустрою та інші роботи». 

2) Розділ 3 «Визначення мети програми» викласти в наступній редакції: 

«Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному 

стані території населених пунктів Мукачівської міської територіальної громади 

(проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, 

площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та 

озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона 

об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля, покращення безпеки та 

забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях загального 

користування, паркування автотранспортних засобів та на інших об’єктах 

благоустрою з використанням передових технологій (систем відеонагляду), а 

також збереження та покращення технічного та естетичного стану об’єктів 

благоустрою. Проведення аварійних робіт на автомобільних дорогах загального 

користування місцевого значення, вулицях, дорогах та інших об’єктах 

благоустрою комунальної власності у населених пунктах». 

3) Абзац 2 Розділу 6 «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти в 

наступній редакції: 

«утримання вулиць, доріг, тротуарів, мостів (підмітання території, прибирання 

та вивезення сміття, аварійні роботи на автомобільних дорогах загального 

користування місцевого значення, вулицях, дорогах та інших об’єктах 

благоустрою комунальної власності у населених пунктах та ін.);». 

2. Додаток 2 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, 

викласти в новій редакції згідно додатку до даного рішення. 

3. 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. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради від 09.08.2022 №346 «Про внесення змін до   

Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки в новій редакції». 

5. 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 

затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної 

громади на відповідні роки. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

Міський голова              Андрій БАЛОГА 


