
 

 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 ___сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 _______________                        Мукачево            № ______ 
 
 

 Про внесення змін до Програми покращення екологічного стану на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-
2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1670 «Про затвердження 
Програми покращення екологічного стану на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» 
 

         Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
21 жовтня 2020 р. №410 Про схвалення внесення змін до Програми покращення 
екологічного стану на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1670 «Про 
затвердження Програми покращення екологічного стану на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», з 
метою утримання в належному технічному стані каналізаційних систем на 
території Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №___ 
від ________ 2020 р.), керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:  
 

         1. Внести зміни до Програми покращення екологічного стану на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 року №1670, «Про затвердження Програми покращення 
екологічного стану на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки», а саме: 

1.1. Пункт 4 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 
«Співрозробники програми КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради» 
          1.2. Пункт 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 
«9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 
всього 544,3 у тому числі (тис. грн.): 



 

2020 рік – 223,1 
2021 рік – 160,6 
2022 рік – 160,6» 
 1.3. Підпункт 9.1 пункту 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у 
наступній редакції: 
«9.1. коштів міського бюджету всього 544,3:   
 2020 рік – 223,1 
 2021 рік – 160,6 
 2022 рік – 160,6» 
 1.4. Абзац другий розділу ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 
проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання 
Програми» викласти у наступній редакції: 
 «Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 
рахунок коштів міського бюджету в розмірі 544,3 тис. грн. При здійсненні 
фінансування (додаток 1 до Програми).» 

1.5. Додаток 1 та Додаток 2 Програми покращення екологічного стану на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки викласти у новій редакції згідно додатків 1 та 2 до цього рішення 
відповідно. 

2. В іншій частині Програму покращення екологічного стану на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, 
затверджену рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 р. № 1670, залишити без змін. 

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на відповідні роки. 

4. Контроль на виконання цього рішення покласти на заступника 
начальника Управління міського господарства Мукачівської міської ради 
Н.Сухан, постійну комісію з питань бюджету та регламенту. 

 
                                          

Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
 
 
 

 
             



 

Додаток 1  
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради 8-го скликання 
_____________ № ______ 
 
Додаток  1 
до Програми покращення екологічного стану  
на території Мукачівської міської об'єднаної  
територіальної громади на 2020-2022 роки 
                                                                                                                    

 
 

Ресурсне забезпечення 
Програми покращення екологічного стану на території Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки  
 (назва програми) 

 
                                                                                                                                                                                                                         тис. грн. 

Обсяг коштів, 
які пропонується залучити на виконання 

програми 
Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання програми 

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: І етап — 2020 рік 223,1 

 ІІ етап — 2021 рік 160,6 

 ІІІ етап — 2022 рік 160,6 
міський бюджет  544,3 
інші  - 

  
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                                                Я. ЧУБИРКО 
 
 
 
  



 

Додаток 2  
до рішення ___ сесії  
Мукачівської міської ради 8-го скликання 
_____________ № ______ 

 
Додаток  2 
до Програми покращення екологічного стану  
на території Мукачівської міської об'єднаної  
територіальної громади на 2020-2022 роки 

 
Перелік заходів і завдань 

Програми покращення екологічного стану на території Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади 
на 2020-2022роки  
(назва програми) 

Тис.грн. 

№ 
п/п Назва напряму діяльності Перелік заходів 

Програми 

Строк 
виконання 

заходів 

 
Виконавці 

 
Джерела 

фінансування 

Обсяг фінансування (вартість), 
тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1218340 
Забезпечення  утримання в 
належному санітарному стані 
каналізаційних систем в межах  
території Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади 
(ст.2 Розділу І Постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.09.1996 р. 
№1147«Про затвердження переліку 
видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів» 
 

 - придбання  
насосного 
обладнання для 
каналізаційних 
мереж  
- заміна застарілого 
електрообладнання 
із забезпеченням 
роботи насосного 
обладнання в 
автоматичному 
режимі. 
 

 
2020-2022 
роки 

КП 
“Міськводоканал” 
Мукачівської 
міської ради 
  

Загальний 
фонд 
бюджету 
Мукачівської 
ОТГ 

 
223,1 

 
160,6 

 
160,6 

 

Забезпечен
ня 
комфортног
о 
проживання 
мешканців 
Мукачівськ
ої ОТГ 

 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                           Я. ЧУБИРКО 
 


