
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 69 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2019               Мукачево    №1671 
  
Про затвердження Програми реформування та підтримки каналізаційного 
господарства на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки  
 
  Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 04.12.2019 №368 «Про схвалення проєкту 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 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 №77 від 04.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та 
транспорту (протокол №66  від  04.12.2019 р.), міська рада вирішила: 
 
 1. Затвердити Програму реформування та підтримки каналізаційного 
господарства на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки згідно додатку до цього рішення. 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 
фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах затверджених 
асигнувань в міському бюджеті на відповідні роки. 

3. Встановити що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинності з 01.01.2020 року  

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

 
 



 
 

 
        Додаток  

до рішення 69 позачергової сесії  
Мукачівської міської ради 7 скликання 

  05.12.2019 №1671 
  

 Програма реформування та підтримки каналізаційного господарства на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-

2022 роки 
1. Паспорт 

1. Ініціатор розроблення програми  Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення програми 

 
від 04.12.2019 №368 

3. Розробник програми Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники програми  КП «Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради 

5. Відповідальний виконавець 
програми 

Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, КП 
«Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради 

5.1 Головний розпорядник коштів  Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми  Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, КП 
«Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради 

7. Термін реалізації програми  2020-2022 рр 

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

I етап - 2020 рік 
II етап - 2021 рік 
III етап - 2022 рік 

8. Перелік міських бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм) 

Міський бюджет Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної 
громади 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього, тис.грн. у тому 
числі: 

 48 020,0   2020 рік – 2 710,0 
                  2021 рік – 18 380,0 
                  2022 рік -  26 930,0                   



9.1. коштів міського бюджету  48 020,0 
9.2 коштів інших джерел   

 
  2. Визначення проблеми та обгрунтування 

шляхів її розвязання. 
Програма реформування та підтримки каналізаційного господарства на 

території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 -
2022 роки КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради розроблена і має на 
меті забезпечити належне функціонування каналізаційного господарства на 
території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. 

Фінансування напрямків робіт здійснюється в порядку, визначеному 
нормативно-правовими актами, на підставі наданих комунальним 
підприємством клопотань з наведеним обґрунтуванням щодо необхідності 
відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету. 
Видатки на виконання напрямків робіт щороку передбачатимуться при 
формуванні показників місцевого бюджету на підставі наданих розрахунків 
витрат. 

3. Мета  Програми. 
Основна мета Програми – забезпечення безперебійного та належного 

функціонування водовідвідних мереж, своєчасного виготовлення документів 
дозвільного характеру, а саме: 

• Обслуговування зливоприймачів; 
• Розробка ТЕО каналізування населених пунктів ,які ввійшли в 

склад Мукачівської міської ОТГ; 
• Проектні роботи з підключення зливної каналізації мікрорайону 

«Росвигово» до КНС №7(будівництво) станції перекачки зливної каналізації; 
• Проектні роботи по реконструкції КНС №10; 
• Будівництво каналізаційної мережі по вул. Червоногірна; 
• Заміна колодязів зливної каналізації; 
• 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; 

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

• Заміна напірної лінії від КНС №9 до вул. Франка Івана; 
• Реконструкція КНС №10; 
• Геологічне вивчення родовищ прісних підземних вод водозаборів; 
• Експертна оцінка вартості запасів питних підземних вод 

водозаборів; 
• Отримання спеціального дозволу на користування надрами 

підземних вод водозабору; 
• Геолого - гідрологічне і санітарно - геологічне обстеження району 

робіт із обробкою і систематизацією архівних та фондових матеріалів; 
• Отримання спеціального дозволу на водовідведення та очищення 

стічних вод (додаток 2 до Програми). 



 
4. Обсяг та джерела фінансування Програми,  

строки та етапи виконання. 
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у 

відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в межах бюджетних 
призначень, затверджених на відповідний бюджетний період (додаток 1 до 
Програми) 

Всі заходи, передбачені до реалізації протягом 2020-2022 років. 
 

5. Завдання Програми. 
Завдання Програми – забезпечення безперебійного та належного 

функціонування водовідвідних мереж, своєчасного виготовлення документів 
дозвільного характеру, а саме: 

• Обслуговування зливоприймачів; 
• Розробка ТЕО каналізування населених пунктів ,які ввійшли в 

склад Мукачівської міської ОТГ; 
• Проектні роботи з підключення зливної каналізації мікрорайону 

«Росвигово» до КНС №7(будівництво) станції перекачки зливної каналізації; 
• Проектні роботи по реконструкції КНС №10; 
• Будівництво каналізаційної мережі по вул. Червоногірна; 
• Заміна колодязів зливної каналізації; 
• 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; 

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

• Заміна напірної лінії від КНС №9 до вул. Франка Івана; 
• Реконструкція КНС №10; 
• Геологічне вивчення родовищ прісних підземних вод водозаборів; 
• Експертна оцінка вартості запасів питних підземних вод 

водозаборів; 
• Отримання спеціального дозволу на користування надрами 

підземних вод водозабору; 
• Геолого - гідрологічне і санітарно - геологічне обстеження району 

робіт із обробкою і систематизацією архівних та фондових матеріалів; 
• Отримання спеціального дозволу на водовідведення та очищення 

стічних вод (додаток 2 до Програми). 
 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює 

координацію та контроль за виконанням заходів Програми. 
Відповідальний виконавець Програми – Управління міського 

господарства Мукачівської міської ради щоквартально, до 15 числа наступного 
за звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає фінансовому 



управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки Мукачівської 
міської ради інформацію про стан виконання відповідних програм (додаток 3 
до  Програми). 

Головний розпорядник коштів - Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради за підсумками року подає на розгляд сесії 
Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року 
наступного за звітним періодом. 

Одержувач бюджетних коштів: Комунальне підприємство 
«Міськводоканал» Мукачівської міської ради. Одержувач використовує кошти 
на підставі затвердженого плану використання бюджетних коштів на 
відповідний бюджетний рік. 

 
 

Секретар міської ради                                                      І.Маняк



 
 

               Додаток 1  
              до Програми реформування та підтримки  

каналізаційного господарства на території  
Мукачівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020-2022 роки 
  
 

                                                     

Ресурсне забезпечення Програми реформування та підтримка каналізаційного господарства на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  

тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на 
виконання програми 

І ІІ ІІІ 
2020 рік   2021 р. 2022 р. 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 2 710,0   18 380,0 26 930,0 48 020,00 

державний бюджет       

обласний бюджет       

Міський бюджет 2 710,0   18 380,0 26 930,0 48 020,0 

кошти не бюджетних джерел             
Інші       
  
                                       
Секретар міської ради               І.Маняк 
 
 



 
            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 

фінансува
ння 

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

тому числі: 

Результативні 
показникики 

I II III 
 2020 

рік 
2021 
рік 

2022 
рік 

1 
Підтримка водо- каналізаційного господарства    

1 250,0 200,0 250,0 
Безперебійне та 

якісне 

1.1 

 Обслуговування зливо 
приймачів 2020 рік 

КП 
«Міськводоканал» 

Мукачівської міської 
ради 

Міський 
бюджет 

550,0   
Водопостачання 

та 

1.2  
Геологічне вивчення родовищ 

прісних підземних вод 
водозаборів 

2020 рік 
 

КП 
«Міськводоканал» 

Мукачівської міської 
ради 

Міський 
бюджет 

50,0   

Водовідведення 

1.3  
Експертна оцінка вартості 

запасів питних підземних вод 
водозаборів 

2020-2022 
рр 

КП 
«Міськводоканал» 

Мукачівської міської 
ради 

Міський 
бюджет 

150,0 50,0 50,0 

Споживачам 

1.4.  

Отримання спеціального 
дозволу на користування 
надрами підземних вод 

водозабору 

2020-2022 
рр 

КП 
«Міськводоканал» 

Мукачівської міської 
ради 

Міський 
бюджет 

150,0 50,0 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 

250,0 50,0 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 50,0 100,0 

та якісне 

2 Реформування каналізаційного господарства    1 460,0 18 180,0 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 

600,0   

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  7 580,0 

 
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 

 5000,0  

водовідведення  

2.10  Реконструкція КНС №10 2021 рік 

КП 
«Міськводоканал» 

Мукачівської міської 
ради 

Міський 
бюджет 

 2500,0  

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  
 
 
Секретар міської ради               І.Маняк 
 
 



 
             Додаток 3  

              до Програми реформування та підтримка  
каналізаційного господарства на території  

Мукачівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2020 -2022 роки 

               
Інформація про виконання програми за _______ рік 

 
 

4. 
Напрями 
діяльності та 
заходи програми 
________________
________________

_______________________________________________________ 
(назва програми) 

 
№ п/п Захід Головний 

виконавець 
та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Державний 

бюджет Обласний 
бюджет Місцевий бюджет Кошти не 

бюджетних 
джерел 

Міський 
бюджет Місцевий 

бюджет Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкуванн

я) бюджети 

Кошти не 
бюджетних 

джерел 

              

 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд % 

          

 
Секретар міської ради               І.Маняк 
 
                     
      

1.     
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 
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