
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про схвалення проєкту 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, 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. Схвалити проєкт внесення змін 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: 598 832,5 

2022 рік – 202 355,6  

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 – 202 355,6  
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2023 рік – 193 141,3 

2024 рік – 203 335,6». 

3) Абзац 6 Розділу 5 «Перелік завдань і заходів програми та результативні 

показники» викласти в наступній редакції: 

«Оплата робіт, виконаних власними силами комунальних підприємств, 

проводиться відповідно до затвердженого плану використання бюджетних 

коштів (заробітна плата, закупка матеріалів, оплата послуг, в т.ч. комунальних, 

оплата енергоносіїв, виконання робіт з поділу земель із подальшим їх 

благоустроєм, що включає: поточний ремонт доріг, комунальної 

інфраструктури тощо, проведення робіт із забезпечення функціонування 

будівель, у т.ч.  установлення електричних систем, слюсарні роботи для 

улаштування систем водопостачання, каналізації, систем тощо, здійснення 

загального прибирання внутрішніх приміщень усіх типів будівель, зовнішнього 

чищення будівель, спеціального чищення будівель, підмітання вулиць, 

прибирання снігу та льоду, охорона об’єктів комунальної власності, сплата 

авансових внесків при виплаті дивідендів та прирівняних до них платежів, 

податки і збори до бюджету та частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до 

місцевого бюджету), та на підставі актів виконаних робіт». 

2. Схвалити внесення змін до додатків 1 та 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, 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 проект внесення змін до Програми 

благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки в новій редакції 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 

 


