
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від 06.09.2022 №389 «Про виділення коштів для проведення поточного ремонту 

з усунення аварій у житловому фонді на території міста Мукачево»  

 

 У зв’язку з наявною економією коштів згідно актів виконаних робіт форми 

КБ-2, та з метою їх ефективного використання шляхом спрямування на 

фінансування проведення поточних ремонтів з усунення аварій у житловому 

фонді згідно 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, 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 пункту 1 рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради від 06.09.2022 №389 «Про виділення коштів для проведення 

поточного ремонту з усунення аварій у житловому фонді на території міста 

Мукачево», виклавши його у наступній редакції: 

«1. Виділити кошти на проведення поточного ремонту з усунення аварії, 

що складає 99% кошторисної вартості робіт по наступним об’єктам житлово 

фонду: 

 1) в розмірі 516116,73 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Данила 

Галицького,41 в м. Мукачево; 

 2) в розмірі 370030,88 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Стуса Василя, 8 в м. 

Мукачево; 

 3) в розмірі 284866,78 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Франка Івана, 150 в 

м. Мукачево; 

 4) в розмірі 436127,69 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Руська, 2 в м. 

Мукачево; 

        5) в розмірі 521967,82 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Петефі Шандора, 7 в 

м. Мукачево; 

6) в розмірі 325005,27 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 



 

2 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Великогірна, 10 в м. 

Мукачево; 

 7) в розмірі 447070,16 грн. на проведення поточного ремонту з усунення 

аварії покрівлі багатоквартирного будинку за адресою вул. Великогірна, 11 в м. 

Мукачево.»  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

Міський голова            Андрій БАЛОГА  


