
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про схвалення проєкту внесення змін до Програми проведення поточних 

ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з усунення аварій в житловому фонді 

на території міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 2022-2024 роки 

 

З метою організації і фінансування проведення управляючими компаніями 

(крім ОСББ та ЖБК) на території міста Мукачево у багатоквартирних 

будинках, які перебувають на їх обслуговуванні, поточних ремонтів та 

здійснення заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому 

фонді, у відповідності до п.п. 13, 21 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, 

Законів України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання», на виконання обов’язку передбаченого ч.7 ст.10 Закону 

України «Про приватизацію державного житлового фонду», Порядку участі в 

організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх 

колишніх власників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

08.10.1992р. №572, Порядку 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» ч.1 ст.31, пп.1 п.«а» ст.27, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт внесення змін до Програми проведення поточних 

ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з усунення аварій в житловому фонді 

на території міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 2022-2024 роки, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

31.05.2022 №232, а саме: 

1)  пункт 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 

«9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього, у тому числі:  

Всього: 13 233,2 тис. грн. 

2022р. – 12 121,2 тис. грн. 

2023р. – 556,0 тис. грн. 

2024р. – 556,0 тис. грн.». 

2) підпункт 9.1 пункту 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у 

наступній редакції: 
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 «9.1 коштів місцевого бюджету 13000,0 тис. грн., в т.ч.: 

2022р. – 12 000,0 тис. грн. 

2023р. – 500,0 тис. грн. 

2024р. – 500,0 тис. грн.». 

3) підпункт 9.2 пункту 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у 

наступній редакції: 

«9.2 коштів інших джерел 233,2 тис. грн., в т.ч.: 

2022р. – 121,2 тис.грн. 

2023р. – 56,0 тис.грн. 

2024р. – 56,0 тис.грн. 

2. Схвалити внесення змін до додатків 1 та 2 Програми проведення 

поточних ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з усунення аварій в 

житловому фонді на території міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 2022-

2024 роки, шляхом викладення їх у новій редакції згідно додатків 1 та 2 до 

даного рішення відповідно. 

3. Начальнику управління міського господарства Мукачівської міської 

ради (Андрій Блінов) подати схвалений проєкт внесення змін до Програми 

проведення поточних ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з усунення 

аварій в житловому фонді на території міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 

2022-2024 роки на розгляд Мукачівській міській раді. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова                     Андрій БАЛОГА 

 

 


