
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 62 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.09.2019               Мукачево    №1529 
 
Про  внесення змін до Програми «Реформування та підтримки 
водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Мукачево  
на 2019-2020 роки» 
 
          З метою підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на 
території м. Мукачева, 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 п.22 ч.1 ст.26 та ч.1 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол №71 від 25.09.2019 р.), постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та 
транспорту (протокол №60  від  24.09.2019 р.), міська рада вирішила: 
      

1. Внести зміни до Додатку 2 Програми «Реформування та підтримки 
водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Мукачево на 2019-
2020 роки», затвердженої рішенням 51-ї позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 року №1256 (із змінами), виклавши 
його у редакції згідно додатку до цього рішення. 

2. В іншій частині рішення 51-ї позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 11.12.2018 року №1256 «Про затвердження Програми 
«Реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на 
території м. Мукачево на 2019-2020 роки»» залишити без змін. 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах 
затверджених асигнувань в місцевому бюджеті м. Мукачева на відповідні 
роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради В. Гасинця та постійну депутатську комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку. 

 
Міський голова                                                                                         А.Балога



  Додаток 
до рішення 62 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
26.09.2019 р.№ 1529 

 
 

Додаток 2 
до програми «Реформування та підтримки  

водопровідно-каналізаційного господарства  
на території м. Мукачево на 2019-2020 роки» 

 
Перелік заходів і завдань програми 

«Реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства  
на території м. Мукачево на 2019-2020 роки» 

(назва програми) 
 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

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

числі: Очікуваний 
результат 1-й етап 

2019 рік 
2-й етап 2020 

рік 

1 

Дотація 
житлово-

комунальному 
підприємству на 

покриття 
збитків 

1.1 Оплата електроенергії  2019-2020 роки УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 

 
19097,5 

 
19097,5 

безперебійне та 
якісне 

водопостачання 
та 

водовідведення 
споживачам 

1.2 Заробітна плата та ЄСВ  2019-2020 роки УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
18520,0 18520,0 



1.3 Оплата податків та 
зборів 2019-2020 роки УМГ 

Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
2450,6 2450,6 

міста 

 Всього 40068,1 40068,1  

 
 
2 

Реформування 
водопровідно-

каналізаційного 
господарства 

Проектні роботи по 
встановленню вузлів 
комерційного обліку  

2019 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
100,00  

безперебійне та 
якісне 

водопостачання 
та 

водовідведення 
споживачам 

міста 

Придбання вузлів 
комерційного обліку 2019 рік УМГ 

Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
4870,00  

Роботи по влаштуванню 
камер моніторингового 
контролю (Водозабор 

Центральний, Чинадієво, 
І.Франка, 

Севастопольський, 
Чернишевського, 

Ключарки,  Кольчино, 
Росвигово, Окружна) 

2019 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
1900,00  

Реконструкція будівлі 
диспетчерського пункту – 

виробничої бази (майновий 
комплекс) м.Мукачево, вул. 

Духновича, 103В 

2019 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
1830,00  

Диспетчеризація станцій ІІІ  
підйому 2019 рік УМГ 

Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
690,00  

Придбання насосного 
обладнання та його 
комплектуючих на 

водозабір Чинадієво 

2019 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
6170,00  



Придбання насосного 
обладнання та його 
комплектуючих на 

водозабір Чернишевського 

2019 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
2300,00  

Придбання насосного 
обладнання та його 
комплектуючих на 

водозабір 
Севастопольський 

2019 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
2380,00  

Придбання насосного 
обладнання та його 
комплектуючих на 

водозабір  Центральний 

2019 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
4530,00  

Реконструкція водозабору 
І.Франка 2020 рік УМГ 

Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 1600,00 

Корегування проектних 
робіт та реконструкція КНС 

- 3 
2020 рік УМГ 

Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 5790,00 

Реконструкція 
каналізаційної мережі по 

вул. Індустріальна-
Шишкіна 

2020 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 1870,00 

Реконструкції напірного 
колектору від КНС №1 до 

колодязя погашувача в 
районі УТОС 

2020 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 2200,00 

Pеконструкції напірного 
водогону від КНС №1 до 
колодязя-гасника по вул. 

Севастопольскій 

2020 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 1480,00 



Будівництво дворових 
вводів   по вул. Духновича 

на ділянці від вул. Стуса  до 
вул. Миру. 

2020 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 2000,00 

Реконструкція водопроводу  
по вул. Франка Івана на 

ділянці від перехрестя вул. 
Франка І. - Пряшівськадо 

ж/д переїзда. 

2020 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 2000,00 

Реконструкція водопроводу  
по вул. Суворова на ділянці 
від вул.М. Вовчка м. до вул. 

Матросова 

2020 рік УМГ 
Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 1620,00 

Будівництво КНС по вул. 
Олени Мондич м.Мукачево 2020 рік УМГ 

Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 4000,00 

Будівництво станції ІІ 
підйому водозабір 

Ключарки 
2020 рік УМГ 

Місцевий 
бюджет 

м.Мукачево 
 13100,00 

 Всього 24770,00 35660,00  
Всього 64838,10 75728,10  

 
 
 

Секретар міської ради                                                                             І.Маняк 
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