
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Мукачівської міської  ради 

від 12.07.2022 № 289  «Про виділення коштів на проведення поточного ремонту 

з усунення аварій у житловому фонді (багатоквартирних житлових будинках), у 

якому створено ОСББ» 

 

 

 У зв’язку з зміною кошторисної документації та з метою забезпечення 

фінансування робіт, можливості подальшої реалізації першочергових заходів з 

проведення поточного ремонту з усунення аварій в житловому фонді 

(багатоквартирних житлових будинках), у якому створено ОСББ, відповідно до 

Програми підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки (нова редакція), затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради від 24.05.2022 № 222, 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. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 12.07.2022 № 289  «Про виділення коштів на проведення поточного 

ремонту з усунення аварій у житловому фонді (багатоквартирних житлових 

будинках), у якому створено ОСББ», де викласти підпункт 2 пункту 1 в 

наступній редакції: 

2)  «в розмірі 231 943,00 грн. на проведення поточного ремонту з 

усунення аварії дефлекторів вентиляції багатоквартирного будинку ОСББ 

«БУДИНОК НЕЗАЛЕЖНОСТІ» за адресою вул. Набережна Незалежності 

(колишня Першотравнева Набережна),8 в м.Мукачево» 

 2. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від від 12.07.2022 № 289289  «Про виділення коштів на проведенння 

поточного ремонту з усунення аварій у житловому фонді (багатоквартирних 

житлових будинках), у якому створено ОСББ» залишити без змін.  
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3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради провести 

фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності управління міського 

господарства Мукачівської міської ради провести оплату виконаних робіт, 

згідно актів КБ2.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

Міський голова            Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


