
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про виділення коштів на проведення поточного ремонту споруд цивільного 

захисту (найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках) 

 

 

Розглянувши листи ОСББ «Надія Вікторія» від 05.04.2022 №3, ОСББ 

«Закарпатська 2» від 06.04.22 № 02/04, ОСББ «АВРОРА 34» від 11.04.2022 

№б/н, ОСББ «Першотравнева Набережна-2» від 10.04.22 №б/н, ОСББ «Ластівка 

2019» від 13.04.22 №2, ОСББ «Черемшина 4» від 05.04.22 № 57, ОСББ 

«Молодіжне 27» від 18.04.22 №б/н, з метою реалізації першочергових заходів з 

надання допомоги ОСББ на проведення поточного ремонту споруд цивільного 

захисту (найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках), відповідно до 

Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

31.05.2022 № 230, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів 

у період воєнного стану» та п.22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України, керуючись пп.1 п.«а» ст.30, ч.1 ст.52, 

ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити кошти на проведення поточного ремонту споруд цивільного 

захисту (найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках), у яких створено 

ОСББ, що складають 99% кошторисної вартості робіт: 

 

1) в розмірі 49 239,00 грн. на проведення поточного ремонту споруди 

цивільного захисту (найпростішого укриття у багатоквартирному 

будинку) 

за адресою вул. Окружна, 24 в м.Мукачево; 

2) в розмірі 49 438,00 грн. на проведення поточного ремонту споруди 

цивільного захисту (найпростішого укриття у багатоквартирному 

будинку) за адресою Закарпатська, 2 в м.Мукачево; 

3) в розмірі 48 743,00 грн. на проведення поточного ремонту споруди 

цивільного захисту (найпростішого укриття у багатоквартирному 



 

2 

будинку) за адресою вул. Окружна, 34 в м.Мукачево; 

4) в розмірі 49 443,00 грн. на проведення поточного ремонту споруди 

цивільного захисту (найпростішого укриття у багатоквартирному 

будинку) за адресою вул. Набережна Незалежності, 2 в м.Мукачево; 

5) в розмірі 49 380,00 грн. на проведення поточного ремонту споруди 

цивільного захисту (найпростішого укриття у багатоквартирному 

будинку) за адресою вул. Зріні Ілони, 174 в м.Мукачево; 

6) в розмірі 49 028,00 грн. на проведення поточного ремонту споруди 

цивільного захисту (найпростішого укриття у багатоквартирному 

будинку) за адресою вул. Набережна Незалежності, 4 в м.Мукачево; 

7) в розмірі 49 470,00 грн. на проведення поточного ремонту споруди 

цивільного захисту (найпростішого укриття у багатоквартирному 

будинку) за адресою вул. Молодіжна, 27 в м.Мукачево.  

 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради провести 

фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління міського 

господарства Мукачівської міської ради провести оплату виконаних робіт, 

згідно акту КБ2.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

 

Міський голова            Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


