
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження складу технічної ради з розгляду проєктів будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної  

власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов на приєднання до 

інженерних мереж та погодження видачі дозволів на проведення земляних 

робіт при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради 

З метою забезпечення професійного колегіального розгляду й обговорення 

проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою 

об'єктів комунальної власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов 

на приєднання до інженерних мереж та погодження видачі дозволів на 

проведення земляних робіт, ефективного використання бюджетних коштів, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 

(протокол №_______ від ________), керуючись ст.25, ч.1 ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити склад Технічної ради з розгляду проєктів будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів комунальної  

власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов на приєднання до 

інженерних мереж та погодження видачі дозволів на проведення земляних 

робіт при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради, згідно додатку до 

даного рішення. 

2.  Вважати такими, що втратили чинність: 

1) рішення 19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання 

від 17.12.2021 №648 «Про внесення змін до складу технічної ради з розгляду 

проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою 

об'єктів комунальної  власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов 

на приєднання до інженерних мереж та погодження видачі дозволів на 

проведення земляних робіт при виконавчому комітеті Мукачівської міської 

ради»; 

2) пункт 2 рішення 4 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

28.01.2021 №161 «Про створення технічної ради з розгляду проєктів 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою об'єктів 

комунальної власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов на 



 

2 

приєднання до інженерних мереж та погодження видачі дозволів на проведення 

земляних робіт при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради», в іншій 

частині зазначене рішення залишити без змін; 

3) рішення 27 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 

14.06.2022 №799 «Про внесення змін до складу технічної ради з розгляду 

проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою 

об'єктів комунальної  власності, питань, пов’язаних з видачею технічних умов 

на приєднання до інженерних мереж та погодження видачі дозволів на 

проведення земляних робіт при виконавчому комітеті Мукачівської міської 

ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту. 

 

 

Міський голова                                 Андрій БАЛОГА 
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