
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
_____________    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)  пункт 8 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 
«8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 
усього, у тому числі (тис.грн.):  



Всього: 593 932,5 
2022 рік – 197 455,6  
2023 рік – 193 141,3 
2024 рік – 203 335,6». 

2) підпункт 8.1. пункту 8 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у 
наступній редакції: 
 «8.1. коштів місцевого бюджету: 
2022 рік – 197 455,6  
2023 рік – 193 141,3 
2024 рік – 203 335,6». 

2. Додаток 1 та 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 додатків 1 та 2 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 06.10.2022 №432 «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 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
___________ № _____ 

 
Додаток 1 до Програми благоустрою території  
Мукачівської міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки в новій редакції 

 
Ресурсне забезпечення Програми благоустрою території Мукачівської міської  територіальної громади  

на 2022-2024 роки 
             

      тис.грн. 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 
Етапи виконання 

програми 
Усього витрат на 

виконання програми,  
( тис.грн.) 

 2022 2023 2024  

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:     

бюджет Мукачівської міської територіальної 
громади 

197 455,6 193 141,3 203 335,6 593 932,5 

Разом 197 455,6 193 141,3 203 335,6 593 932,5 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради                 Олександр ЛЕНДЄЛ  



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
___________ № _____ 

 
Додаток 2 до Програми благоустрою території  
Мукачівської міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки в новій редакції 

 

 
Перелік заходів та завдань Програми благоустрою території Мукачівської міської 

територіальної громади  на 2022-2024 роки в новій редакції 
 

тис.грн. 
№п/

п 
Назва 

напряму 
діяльності 

Перелік заходів Програми Строк 
виконанн
я заходів 

 
Виконавці 

 
Джерела 

фінансува
ння 

Обсяг фінансування 
(вартість), тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 Утримання 
об’єктів 
благоустрою 

Утримання доріг, тротуарів, 
мостів, шляхопроводів, зимове 
утримання доріг: 

підмітання прибордюрних 
ліній дорожнього покриття. 
тротуарів; 
поточне утримання вулиць 
(ямковий ремонт, 
прибирання зелених зон. 
очищення урн);  
очистка колодязів  зливової 
каналізації, стічні води; 
прибирання і вивіз  снігу; 

 
2022-2024 
роки 

 
ММКП «РБУ», КП 
«Міськводоканал», 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету  

43259,8 32141,3 33748,3 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   



покраска пішохідних 
переходів; 
фарбування осьових ліній; 
чергування спецтехніки в 
зимовий період. 

2 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточне утримання та ремонт 
технічних засобів дорожнього 
руху, світлофорів  та 
інформаційних знаків 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

552,8 1032,2 1083,8 Недопущення 
аварійних 
ситуацій на 
дорозі 

   

3 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Виготовлення кошторисної 
документації та виконання робіт 
по поточному ремонту 
дорожнього покриття вулиць, 
тротуарів, внутріквартальних 
проїздів 

2022-2024 
роки 

УМГ; ММКП «РБУ»;  
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 
 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

50000,0 30000,0 30000,0 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

4 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточний ремонт з усунення  
аварійних ситуацій на об’єктах 
благоустрою  

2022-2024 
роки 

УМГ; ММКП «РБУ»;  
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 
 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

5000,0 
 
 

5000,0 5000,0 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

5 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточне утримання та поточний 
ремонт на об’єктах благоустрою 
зеленого господарства: 

посадка квітів, кущів, 
дерев; 
обрізування кущів, дерев 
під природний вигляд; 
звалювання та 
розкряжування дерев, 
корчування пнів; 

2022-2024 
роки 

 
ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

24008,6 23109,0 24264,5 Комфортне 
проживання 
для мешканців 
населених 
пунктів 
Мукачівської 
територіальної 
громади, 
поглинання 
деревами 

   



прополювання газонів, 
квітників; 

покоси та очищення зелених 
зон; 

навантаження та вивезення 
сміття. 

вуглекислого 
газу, 
зменшення 
шуму та ін. 

6 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Благоустрій і поточне утримання 
кладовищ  

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

15899,4 14686,0 15420,3 Підтримання 
належного 
санітарного 
стану. 

   

7 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

 Поховання померлих одиноких 
громадян, осіб без певного місця 
проживання, громадян, від 
поховання яких відмовилися 
рідні, знайдених невпізнаних 
трупів. 
 Перепоховання останків жертв 
Другої світової війни 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

46,3 
 
 
 
 
 
 
650,0 

48,6 51,1 -    

8 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Вивіз стихійних сміттєзвалищ 2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

200,0 210,0 220,5 Недопущення 
антисанітарії 
на території 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

9 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Утримання вуличного 
освітлення 
 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

19305,0 26766 32119,2 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 

   

9.1  (в т.ч. електроенергія)    13030,0 18036 21643,2 -    

10 Утримання 
об’єктів 

Утримання парків, площ та 
скверів  (підмітання, озеленення, 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 

Загальний 
фонд  

6026,6 
 

5141,4 5398,5 Створення 
комфортних 

   



житлово-
комунального 
господарства 

ремонт доріжок, влаштування 
лавочок, охорона парків та ін.) 

підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 
 
 

місцевого 
бюджету   

умов для 
відпочинку 
мешканців 
населених 
пунктів 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

11 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточне утримання дамб, русла 
р. Латориця, Коропецького 
каналу, набережних, 
водовідвідних канав та інших 
водних об’єктів 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

8561,1 4796,1 5036,0 Забезпечення 
санітарного 
стану об’єктів 
благоустрою 

   

12 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Поточне утримання камер 
відеонагляду, розміщених на 
об’єктах благоустрою 
Мукачівської міської 
територіальної громади 
 

2022-2024 
роки 

ММКП «Центр 
Інформаційних 
Систем»; суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

1450,0 1038,7 1090,6 Своєчасне 
виявлення 
порушників 
благоустрою 
населених 
пунктів 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

13 Утримання 
об’єктів 
житлово-
комунального 
господарства 

Улаштування та ремонт 
посадкових майданчиків  на 
зупинках міського громадського 
транспорту з установленням 
навісу або павільйону. 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 
 

Загальний 
фонд  
місцевого 
бюджету   

112,9 2185,8 2295,1 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 
населених 
пунктів 
Мукачівської 
територіальної 
громади 

   

14 Утримання 
об’єктів 
житлово-

Інші витрати: 
покоси трав; 
благоустрій , утримання 

2022-2024 
роки 

ММКП «РБУ»; 
КП 
«Міськводоканал»; 

Загальний 
фонд  
місцевого 

6574,8 6986,2 7527,7 Забезпечення 
комфортного 
проживання 

   



комунального 
господарства 

пам’ятників; 
утримання фонтанів; 
влаштування урн; 
влаштування ялинки; 
влаштування лавок; 
встановлення 
інформаційних щитів; 
демонтаж рекламних 
конструкцій, вивісок; 
демонтаж та 
встановлення геонімів, 
адресних табличок; 
влаштування 
майданчиків (в 
т.ч.ремонт); 
влаштування 
велопарковок; 
утримання обмежувачів 
руху; 
проведення технічної 
інвентаризації та 
паспортизації  
кладовищ(електронний 
реєстр); 
охорона та утримання 
об’єктів комунальної 
власності; 
інші види робіт; 
виготовлення технічних 
паспортів вулиць(доріг); 
виготовлення паспортів 
паркувальних 
майданчиків; проведення 
аудиту з експертно 

суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

бюджету   мешканців 
м.Мукачево 



будівельно-технічних 
досліджень по об’єктам 
благоустрою. 

15 Капітальний 
ремонт 
об’єктів 
благоустрою 

Виготовлення проектно-
кошторисної документації та 
проведення робіт по 
капітальному ремонту об’єктів 
благоустрою та дорожньої 
інфраструктури 
в тис.грн. 

Капітальний ремонт 
тротуарів по вул. 
Берегівська-об'їздна у 
м.Мукачево 
 

4721,5 

Бюджет розвитку 4721,5 
Капітальний ремонт 
внутріквартальних 
проїздів по вул. Франка 
Івана, 144,148 у м. 
Мукачево 
 

203,0 

Бюджет розвитку 203 
Капітальний ремонт 
внутріквартального 
проїзду по вул. І.Зріні, 
174, 176 у м. Мукачево 
 

738,4 

Бюджет розвитку 738,4 
Капітальний ремонт 
внутріквартального 
проїзду по вул. 
Окружна,32 у 
м.Мукачево 
 

492,2 

Бюджет розвитку 492,2 
 

2022-2024 
роки 

УМГ,  суб’єкти 
підприємницької 
діяльності різних 
форм власності 

Спеціальни
й фонд  
місцевого 
бюджету   

6155,1 20000,0 20000,0     



16 Поповнення 
статутного 
фонду 

Придбання основних засобів в 
тис.грн: 
1 Подрібнювач 

ELITE (2 шт) 
435.2 

2 Подрібнювач 
МКМ (2 шт) 

512,00 

3 Висоторіз 2шт 44,0 
4 Демаркувальн

ик 
115,0 

5 Фреза 
дорожня 
LK10561 

260,0 

6 Дитячі 
майданчики (5 
шт) 

350,0 

7 Автобусні 
зупинки (30 
шт.) 

1110,0 

8 Стовпи 
вуличні 
(дерева-
металеві) (20 
шт) 

760,0 

9 Рециклер 720,0 
10 Дитячі 

майданчики 
(парк 
Центральний) 

200,0 

11 Капітальний 
ремонт 
виробничої 
бази по 
вул.Свалявськ
а,3 

2000,0 

2022-2024 
роки 

ММКП Ремонтно-
будівельне управління 

Спеціальни
й фонд  
місцевого 
бюджету   

9653,2 20000,0 20000,0     



12 Розміточна 
машина 
пластик 

1647,0 

13 Придбання 
дерев 

1500,0 
 

  Всього:    197455,6 193141,3 203335,6     

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету  
Мукачівської міської ради                 Олександр ЛЕНДЄЛ 


