
У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2020                              Мукачево                                       № 515
         

Про  схвалення  внесення  змін  до  Програми  реформування  та
підтримки  каналізаційного  господарства  на  території  Мукачівської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання
від  05.12.2019р.  №1671  «Про  затвердження  Програми  реформування  та
підтримки  каналізаційного  господарства  на  території  Мукачівської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» 

Розглянувши  проєкт  змін  до  Програми  реформування  та  підтримки
каналізаційного  господарства  на  території  Мукачівської  міської  об’єднаної
територіальної  громади  на  2020-2022  роки, затвердженої  рішенням  69
позачергової  сесії  Мукачівської  міської  ради 7-го скликання від 05.12.2019р.
№1671  «Про  затвердження  Програми  реформування  та  підтримки
каналізаційного  господарства  на  території  Мукачівської  міської  об’єднаної
територіальної громади на 2020-2022 роки», з метою підтримки каналізаційного
господарства  на  території  Мукачівської  міської  об’єднаної  територіальної
громади, відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання
та  водовідведення»,  Закону  України  «Про  житлово-комунальні  послуги»,
Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від
27.06.2008  року  №190  «Про  затвердження  Правил  користування  системами
централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених
пунктах України» та 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  внесення  змін  до  Програми  реформування  та  підтримки
каналізаційного  господарства  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. №
1671 «Про затвердження Програми реформування та підтримки каналізаційного



господарства  на  території  Мукачівської  міської  об’єднаної  територіальної
громади на 2020-2022 роки», а саме:

1.1.   Додаток 2 Програми реформування та підтримки каналізаційного
господарства  на  території  Мукачівської  міської  об’єднаної  територіальної
громади на 2020-2022 роки викласти у новій редакції згідно додатку 1 до цього
рішення.

            2. Начальнику управління міського господарства Мукачівської міської
ради  А.  Блінову  подати  схвалений  проєкт  внесення  змін  до  Програми
реформування  та  підтримки  каналізаційного  господарства  на  території
Мукачівської  міської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2020-2022  роки,
затвердженої  рішенням 69 позачергової  сесії  Мукачівської  міської  ради 7-го
скликання від 05.12.2019р. №1671 «Про затвердження Програми реформування
та підтримки каналізаційного господарства на території Мукачівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» на розгляд Мукачівській
міській раді.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської
ради Е. Барчій.

Міський голова     А. БАЛОГА

 



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради
22.12.2020№ 515

Додаток 2
до Програми реформування та підтримки 

каналізаційного господарства на території 
Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 -2022 роки

Перелік заходів і завдань 
Програми реформування та підтримка каналізаційного господарства на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 -2022

роки 
 №
 з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми
Строк

виконання
заходу

Виконавці
Джерела

фінансуван
ня

Обсяги фінансування
(вартість), тис. грн., у тому

числі:

Результативні
показникики

I II III
2020 рік 2021 рік 2022 рік

1

Підтримка водо- каналізаційного господарства

1 302,0 1 600,0 250,0
Безперебійне та

якісне

1.1
Геологічне вивчення родовищ

прісних підземних вод
водозаборів

2021 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

250,0
Водовідведення

1.2.

Підготовка пакету документів
для отримання спецдозволів на

геологічне вивчення, у тому
числі дослідно-промислова

розробка питних підземних вод
водозаборів м. мукачево

2021 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

350,0

1.3
Експертна оцінка вартості

запасів питних підземних вод
водозаборів

2020
2022 рік

КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

120.0 50,0
Споживачам



1.4.

Отримання спеціального
дозволу на користування
надрами підземних вод

водозабору

2020-2022 рр
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

1182,0 1 000,0 50,0
Мукачівської
міської ОТГ

1.5

Геолого-гідрологічне і 
санітарно- геологічне 
обстеження району робіт із 
обробкою і систематизацією 
архівних та фондових матеріалів

2020-2022 рр
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

50,0
Безперебійне

 

1.6
Отримання спеціального 
дозволу на водовідведення та 
очищення стічних вод

2020-2022 рр
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

100,0
та якісне

2 Реформування каналізаційного господарства 1 408,0 16 780,0 26 680,0 Водопостачання

2.1
Розробка ТЕО каналізування 
населених пунктів ,які ввійшли в
склад Мукачівської міської ОТГ

2020 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

175,0
Та

2.2

Проектні роботи з Підключення 
зливної каналізації мікрорайону 
«Росвигово» до КНС 
№7(будівництво) станції 
перекачки зливної каналізації

2020 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

172,0

Водовідведення

2.3.
Проектні роботи по 
реконструкції КНС №10

2020 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

150,0
Споживачам

2.4

Коригування проекту 
будівництва системи 
водовідведення с. Павшино 
Мукачівського району

2020 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

123,0

Мукачівської

2.5
Будівництво каналізаційної 
мережі по вул.. Червоногірна

2020 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

240,0
міської ОТГ

2.6
Заміна колодязів зливної 
каналізації

2020 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

548,0
Безперебійне 



2.7

Придбання спецтранспорту 
Мулососу- пристрою для 
вакуумного очищення колодязів,
вигрібних ям, септиків, 
відстійників, зливної і 
каналізаційної мереж від мулу 
або нафтошламу і 
транспортування його до місця 
вивантаження

2020-2022 рр
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

3 100,0 3 100,0

та якісне 

водопостачання

2.8

Будівництво каналізаційних 
мереж с. Павшино 
Мукачівського р-ну

2020-2022 рр
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

7 080,0
7 580,0

та 

2.9

Підключення зливної каналізації
мікрорайону «Росвигово» до 
КНС №7(будівництво) станції 
перекачки зливної каналізації

2021 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

4500,0

водовідведення 

2.10 Реконструкція КНС №10 2021 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

2100,0
Споживачам

2.11
Будівництво напірної лінії від 
КНС №7 до КОС «Н.Давидково»

2022 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Міський
бюджет

10000,0
Мукачівської 

2.12
Заміна напірної лінії від КНС 
№9 до вул. Франка Івана

2022 рік
КП «Міськводоканал»
Мукачівської міської

ради

Місцевий
бюджет

6000,0
міської ОТГ

Всього 2 710,0 18 380,0 26 930,0

Керуючий справами виконавчого комітету  О. ЛЕНДЄЛ


