
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 60 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.07.2019               Мукачево    №1447 
  
Про внесення змін до «Програми покращення екологічного стану м. 
Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція) 
 

З метою утримання в належному технічному стані каналізаційних систем 
в межах м. Мукачева, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
17 вересня 1996 року №1147  «Про затвердження переліку видів діяльності, що 
належать до природоохоронних заходів», Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», враховуючи 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку (протокол №68 від 24.07.2019 р.), постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №58  від  23.07.2019 р.), 
керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада  В И Р І Ш И Л А: 
 1. Внести зміни до «Програми покращення екологічного стану м. 
Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція), затвердженої рішенням 46-ї сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 27.09.2018 року №1154, а саме: 
1.1. Пп. 7.1 п.7 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 

«7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 
І етап – 2018 рік 
ІІ етап – 2019 рік 
ІІІ етап – 2020 рік». 
1.2. У п.8 Розділу І «Паспорт Програми» слова «Міський бюджет                         
м. Мукачева» замінити на «Місцевий бюджет м. Мукачева».  
1.3. П.9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 
 «9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього, у тому числі:  
Всього: 1 270,802 тис.грн. 
І етап (2018 рік) – 250,000 тис.грн. 
ІІ етап (2019 рік) – 720,802 тис.грн. 
ІІІ етап (2020 рік) – 300,000 тис.грн.»  
1.4. Пп. 9.1. п.9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти у наступній редакції: 

 «9.1.  коштів місцевого бюджету 1 270,802 тис.грн. 
І етап (2018 рік) – 250,000 тис.грн. 
ІІ етап (2019 рік) – 720,802 тис.грн. 
ІІІ етап (2020 рік) – 300,000 тис.грн.». 
 



1.5. Абзац 1 Розділу IV «Обсяг та джерела фінансування, строки та етапи 
виконання Програми» викласти у наступній редакції: 
 «Фінансування заходів, передбачених Програмою здійснюватиметься за 
рахунок коштів місцевого бюджету м. Мукачево в розмірі 1 270,802 тис.грн.  
(додаток 1 до Програми)». 
 2. Додаток 1 та Додаток 2 «Програми покращення екологічного стану м. 
Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція), викласти у новій редакції згідно 
додатків 1 та 2 до цього рішення. 
 3. В іншій частині «Програму покращення екологічного стану м. 
Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція), затвердженої рішенням 46-ї сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 27.09.2018 року №1154 залишити 
без змін. 
 4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради фінансування Програми проводити в межах затверджених асигнувань в 
бюджеті міста на відповідні роки. 
        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради В.Гасинця, постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку, постійну депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту. 
 
 
Міський голова                                                                                            А.Балога                                                                                                                                                                                                               



    Додаток 1  
до рішення 60 сесії Мукачівської міської  

ради 7-го скликання  
25.07.2019 № 1447 

 
Додаток  1 

до «Програми покращення екологічного  
стану м. Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція),  

затвердженої рішенням 46-ї сесії Мукачівської  
міської ради 7-го скликання  

від 27.09.2018 року №1154 
                                                                                                                    

 
Ресурсне забезпечення 

«Програми покращення екологічного стану м. Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція) 
 (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 — 2018 рік 250,000 

 ІІ етап — 2019 рік 720,802 

 ІІІ етап — 2020 рік 300,000 

Місцевий бюджет  1 270,802 

інші  - 
  

 
 

         Секретар міської ради                                                                                                                                       І.Маняк 



    Додаток 2  
до рішення 60 сесії Мукачівської міської  

ради 7-го скликання  
25.07.2019 № 1447 

 
Додаток  2 

до «Програми покращення екологічного  
стану м. Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція),  

затвердженої рішенням 46-ї сесії Мукачівської  
міської ради 7-го скликання  

від 27.09.2018 року №1154 
 

Перелік заходів і завдань 
 «Програми покращення екологічного стану м. Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція) 

 (назва програми) 
 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість),  
тис. грн.  

Очікуваний 
результат 

 
 
 
1 

 
1218340 

Забезпечення  утримання 
в належному санітарному 

стані каналізаційних 
систем в межах  

  м. Мукачево  
(ст.2 Розділу І Постанови 

Кабінету Міністрів України 
від 17.09.1996 р. 

- Придбання  
насосного 
обладнання для 
каналізаційних 
мереж  

- Заміна  
застарілого 
електрообладнання 
із забезпеченням 
роботи насосного 

 
Протягом  
2018-2020 

років 

 
УМГ, 

ММКП 
«Мукачівв
одоканал» 

 

 
Місцевий 
бюджет  

м.Мукачево 

 
Всього:  

1 270,802 

- покращення 
екологічного стану 
довкілля; 
- забезпечення 
ефективного 
захисту території 
та населення від 
шкідливої дії 
стічних вод. 

 

 
2018 рік – 

250,000 

2019 рік – 
720,802 



№1147«Про затвердження 
переліку видів діяльності, 

що належать до 
природоохоронних заходів» 

обладнання в 
автоматичному 
режимі. 

2020 рік – 
300,000 

 
  
 

    Секретар міської ради                                                                                                                                                    І.Маняк      
 


