
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 69 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2019               Мукачево    №1667 
 

Про затвердження Програми реформування та підтримки  водопровідного 
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 року №364 «Про схвалення проєкту Програми реформування та 
підтримки  водопровідного господарства на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки», 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.), 
керуючись п.22 ч.1 ст.26 та ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму реформування та підтримки водопровідного 
господарства на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки (згідно додатку). 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 51 позачергової сесії 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»» з 01.01.2020 року. 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 
Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» 
І.Федорняка, постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку та постійну депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту. 
 

Міський голова                           А. Балога



                 Додаток  
до рішення 69 позачергової сесії  

Мукачівської міської ради 7 скликання 
  05.12.2019 №1667 

Програма реформування та підтримки  водопровідного господарства 
на території Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки 
1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення програми 
Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

2. 
Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
погодження програми 

від 04.12.2019 року №364 

3. Розробник програми 
Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники програми ММКП «Мукачівводоканал»  

5. Відповідальний виконавець 
програми 

Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, ММКП 
«Мукачівводоканал» 

5.1. Головний розпорядник коштів 
Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми 
Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, ММКП 
«Мукачівводоканал» 

7. Термін реалізації програми  2020-2022 роки 

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) 

Бюджет Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади 



9. 

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

 I етап – 16890,0 тис. грн 
 II етап – 17 585,0 тис. грн 
 III етап – 13840,0 тис. грн 

9.1. коштів міського бюджету  48 315,0 тис. грн 

9.2 коштів інших джерел  - 

 
 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Основним напрямом роботи ММКП «Мукачівводоканал» являється 
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення мешканцям територіальної громади, вжиття заходів для 
виробництва та реалізації якісних послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення.  

ММКП «Мукачівводоканал» являється надавачем послуг в населених 
пунктах Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Вода 
видобувається з 84 працюючих артезіанських свердловин з глибини від 40 до 
200 метрів та подається споживачам насосними станціями першого, другого та 
третього підйому. На добу населення споживає понад 25 тис. куб. м. питної 
води. Загальна протяжність водопровідної мережі складає 222,5 км та 
каналізаційної мережі - 207,4 км. 

Станом 01.11.2019 року підприємство забезпечує питною водою 27 453 
абонентів населення та 1464 підприємства, установи та організації, серед яких 
лікарні, дитячі садочки, органи державної, міської влади, ряд інших життєво 
важливих об’єктів міста.  

Крім того, підприємство забезпечує територіальну громаду 
централізованим водовідведенням, яке полягає в безперервному очищенні 
стічних та інших вод, які потрапляють до каналізаційних систем. 

Пріоритетним напрямом роботи підприємства є забезпечення 
цілодобового, якісного водопостачання та водовідведення.  

Проте, основною проблемою у функціонуванні ММКП 
«Мукачівводоканал» залишається накопичення кредиторської та дебіторської 
заборгованості, відсутності коштів для проведення в повному обсязі 
розрахунків за спожиту електроенергію, погашення заборгованості по сплаті 
податків та зборів. 

Основними причинами збитковості підприємства є: 
- понаднормові втрати та необліковані витрати води (втрати за 2019 рік 

склали – 40,0 % ) – є непередбаченими та не запланованими витратами на 
додатково використану електроенергію, сплату податків та витрат на 
придбання хлору; 



- зношеність вуличних, дворових та внутрішньобудинкових мереж і 
обладнання на них; 

- високий рівень зносу виробничих фондів, інженерних споруд; 
- висока енерго- та трудомісткість виробництва. 

До чинників, що негативно впливають на фінансовий стан комунального 
підприємства, належить також: 

- непрогнозована політика цін на енергоносії, паливно-мастильні 
матеріали та інші матеріальні витрати пов’язані безпосередньо з виробничим 
процесом; 

- ускладнена та довготривала система розгляду і затвердження тарифів; 
- складна процедура проведення тендерів для здійснення основної 

діяльності підприємства та проєктів з розвитку та модернізації; 
- відсутність інвестицій. 
Негативно впливає на якість та обсяги послуг, які надаються 

підприємством, низький рівень інвестицій в житлово-комунальне підприємство.  
Підприємство на сьогодні збиткове, що, в свою чергу, не дозволяє 

своєчасно модернізувати своє виробництво і забезпечувати споживачів в 
повному обсязі якісними послугами з централізованого водовідведення та 
централізованого водопостачання, спричиняє погіршенню технічного стану 
виробничих потужностей та підвищенню рівня аварійності об’єктів. 

 
3. Визначення мети Програми 

 
Основна мета Програми – безперебійне та безаварійне централізоване 

водопостачання для всіх видів споживачів та надання послуг по 
централізованому водовідведенню: 

- покращення надання послуг населенню та розширення мережі 
додаткових послуг; 

- впровадження енергозберігаючих технологій; 
- запобігання забрудненню навколишнього середовища; 
- зміцнення матеріально-технічної бази; 
- реформування системи водопостачання та пошук нових форм та 

методів роботи. 
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

Фінансове забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою, 
здійснюватиметься у відповідності до чинного законодавства за рахунок коштів 
бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади в межах 
бюджетних призначень, затверджених на її виконання на 2020-2022 роки, на 
підставі подання (клопотання) ММКП «Мукачівводоканал» з наведеним 
обґрунтуванням щодо необхідності відповідної фінансової підтримки за 
рахунок коштів бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної 



громади та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 1 до 
Програми). 

Головним розпорядником бюджетних коштів є Управління міського 
господарства Мукачівської міської ради, одержувачем бюджетних коштів - 
ММКП «Мукачівводоканал». 

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

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 
 

Основними завданнями, на реалізацію яких спрямована Програма на 
2020-2022 роки є: 

- цілодобове централізоване водопостачання на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади; 

- підвищення надійності роботи систем; 
- скорочення невиробничих втрат води і витоків; 
-підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних 

ресурсів; 
- погашення заборгованості по сплаті податків та зборів; 
- економія водних ресурсів; 
- поліпшення якості питної води;  
- поліпшення якості очищення стоків; 
- науково-проєктне забезпечення розвитку системи водозабезпечення; 

 -забезпечення беззбиткового функціонування комунального 
підприємства. 

Найважливішими заходами, згідно Додатку 2 до Програми, є: 
- безперебійне і якісне централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення споживачам Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади; 

- сприяння створенню належних умов для здійснення підприємством 
своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг 
споживачам; 

- покращення стану розрахунків підприємства за спожиті енергоносії, по 
податкам і зборам; 

- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та 
зниження рівня аварійності об’єктів; 

- своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, 
направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих 
потужностей підприємства; 

- своєчасна і в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам 
підприємства та сплата єдиного соціального внеску. 
 
 
 
 
 



6. Напрями діяльності та заходи програми 
 

Основним напрямом роботи ММКП «Мукачівводоканал» залишається 
вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних 
результативних показників: 

1) покращення умов діяльності ММКП «Мукачівводоканал» для 
забезпечення надання якісних послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення мешканцям Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади; 

2) підтримання в належному стані водопровідно-каналізаційних мереж; 
3) зменшення комерційних втрат за рахунок вдосконалення системи 

обліку водопостачання; 
4) заміна енергоємного обладнання, диспетчеризація; 
5) розвиток стратегічних водозаборів (Кольчино, Чинадієво, Ключарки, 

Івана Франка, Севастопольський, Центральний, Чернишевського), резервування 
інших водозаборів. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює 
координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання. 

Відповідальним виконавецем Програми – Управлінню міського 
господарства Мукачівської міської ради та ММКП «Мукачівводоканал» 
щоквартально готувати та подавати відділу економіки Мукачівської міської 
ради, а також фінансовому управлінню Мукачівської міської ради узагальнену 
інформацію про стан її виконання. 
 Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми 
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 згідно додатку 4 до цього Порядку. 
 Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми за 
підсумками року подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан 
виконання програми до 01 березня року наступного за звітним періодом. 
 У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і 
джерела фінансування програми, виконання результативних показників у 
динаміці з початку дії програми та пояснювальну записку про роботу 
співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання – 
обґрунтування причин невиконання.  
  
 
Секретар міської ради                                                  І.Маняк 



 
 

Додаток 1 
до Програми реформування та підтримки 
водопровідного господарства на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки    
   

 
                              

Ресурсне забезпечення Програми реформування та підтримки  водопровідного 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 рік 2022 рік  

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 16 890,0 17 584,0 13840,0 48 315,0 

державний бюджет     

обласний бюджет     

Міський бюджет 16 890,0 17 584,0 13840,0 48 315,0 

кошти не бюджетних джерел     
Інші     
  
                    
Секретар міської ради              І.Маняк 
 

 



 
 

Додаток 2 
до Програми реформування та підтримки 
водопровідного господарства на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки 

        
 

Перелік заходів і завдань  
Програми реформування та підтримки  водопровідного господарства на території Мукачівської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетн
і завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Викон
авці 

Джерела 
фінансування 

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

Очікуваний 
результат 

I II III  
2020 рік 2021 рік 2022 рік  

1. 

Дотація 
житлово-

комунальн
ого 

підприємст
ва на 

покриття 
збитків 

1.1 Оплата електроенергії 
поточного бюджетного періоду 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 3770.2   

Безперебійне 
та якісне 

водопостачанн
я  споживачам 

міста 

1.2 Заробітна плата та ЄСВ за 
поточний бюджетний період 2020 рік УМГ Міський 

бюджет    

1.3 Оплата податків та зборів 2020 рік УМГ Міський 
бюджет    

Всього 3770.2    



 
 

2 
 

Реформува
ння 

водопровід
ного 

господарст
ва 

Розробка ТЕО водопостачання 
населених пунктів ,які ввійшли 
в склад Мукачівської ОТГ 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 

 
175,0    

Проєктні роботи 
«Реконструкція свердловин-
ного водозабору Чинадієво по 
захисту його від паводків з 
технічним переоснащенням і 
оптимізацією в м.Мукачево 
Закарпатської області» 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 290,8    

Коригування проєкту 
«Будівництво водопровідної 
мережі в с. Павшино» 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 186,0    

Проєктні роботи по 
реконструкції водозабору 
Ключарки 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 200,0    

Диспетчеризація станцій ІІ 
підйому водозаборів 
Севастопольський, 
Чернишевського, Центральний 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 90,0    

Закупка смарт-лічильників 2020 рік УМГ Міський 
бюджет 4000,0    

Придбання переносної 
лабораторії для повірки 
побутових лічильників 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 182,0    

Заміна водопроводу 
вул.Одеська 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 560,0    

Заміна водопроводу 
вул.Слов»янська  2020 рік УМГ Міський 

бюджет 460,0    

Заміна водопроводу 
вул.Ватутіна Миколи 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 200,0    

Заміна водопроводу вул.28 
Панфіловців 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 358,0    



 
 

Заміна водопроводу по 
вул.Кошута Лайоша 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 460,0    

Заміна водопроводу по 
вул.Вокзальна  2020 рік УМГ Міський 

бюджет 
950,0 

    

Заміна водопроводу по 
вул.Драгули Миколи 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 250,0    

Заміна водопроводу по 
вул.Чайкіної Лізи (від Драгули 
до Петефі) 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 443,3    

Заміна водопроводу по 
вул.Гуртова Олексія 
(Жовтнева) 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 312,8    

Заміна водопроводу по 
пл..Паланок (від Гуртова 
Олексія до Куруців) 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 220,4    

Заміна водопроводу по 
вул.Зелена 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 1447,7    

Заміна водопроводу по 
вул.Шергіїв братів 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 346,5    

Заміна дворових вводів від 
вул.Пушкіна до Н.Сотні, 
вул.І.Зріні 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 200,0    

Заміна дворових вводів по 
вул.Я.Мудрого від пл.Кирила і 
Мефодія до РАЦСу 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 250,0 250,0   

Заміна дворових вводів  по вул. 
Миру від вул.Я.Мудрого  до 
пров.Миру 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 250,0 250,0   

Заміна дворових вводів вул. 
Духновича Олександра від вул. 
Стуса Василя до пл.Кирила і 
Мефодія 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 460,0 460,0   



 
 

Заміна дворових вводів вул. 
Грушевського Михайла від 
вул.Вітенбергера Миколи до 
вул.Беляєва Павла космонавта 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет 250,0 250,0   

Заміна дворових вводів  по вул. 
Хмельницького Богдана 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 174,8  
   

Заміна дворових вводів  по 
вул.Затишна(Плеханова) 2020 рік УМГ Міський 

бюджет 402,5  
   

Будівництво водопровідної 
мережі в с. Павшино» 2020 рік УМГ Міський 

бюджет  4600,0 4600,00  

Придбання насосного             
обладнання та    
комплектуючих на водозабір  
Кольчино 

2020 рік УМГ Міський 
бюджет  

 
3000,0 

 
3000,0  

Заміна напірного водогону від 
ВНС ІІ підйому водозабору 
Центральний до вул.Садова 

2021 рік УМГ Міський 
бюджет   

1980,0   

Заміна водогону по вул. Графа 
фон Шенборна Д200 із заміною 
вводів,без відновлення 

2021 рік УМГ Міський 
бюджет   

2300,0   

Влаштування камери 
переключення в районі 
«Чернечої гори» 

2021 рік УМГ Міський 
бюджет   

1000,0   

Реконструкція водогону від 
вул. Адальберта Ерделі до 
вул.Тімірязєва Климента 

2021 рік УМГ Міський 
бюджет   

2000,0   

Заміна водопроводу по вул. 
Достоєвського Федора 2021 рік УМГ Міський 

бюджет  500,0   

Заміна водопроводу по вул. 
Латорична 2021 рік УМГ Міський 

бюджет  270,0   

Заміна водопроводу по вул. 
Єсеніна Сергія 2021 рік УМГ Міський 

бюджет  315,0   



 
 

Заміна водопроводу по вул. 
Дорошенка Петра 2021 рік УМГ Міський 

бюджет  410,0   

Встановлення фільтра на 
водозаборі «Окружна» 
(марганець) 

2022 рік УМГ Міський 
бюджет   500,0  

Водозабір «Росвигово» Д300 
напірна лінія від станції ІІ 
підйому до камери переклю-
чення по вул.Митрополита 
Володимира (маг «АЛМА») 

2022 рік УМГ Міський 
бюджет   1150,0  

Заміна  водогону від 
вул.Кооперативна до 
вул.Хмельницького Богдана 

2022 рік УМГ Міський 
бюджет   2800,0  

Заміна водопроводу      по вул. 
Вокзальна 2022 рік УМГ Міський 

бюджет   1 300,0  

Заміна водопроводу по вул. 
Некрасова Миколи 2022 рік УМГ Міський 

бюджет   220,0  

Заміна водопроводу     по вул. 
Гребінки Євгена 2022 рік УМГ Міський 

бюджет   270,0  

 Всього 13119,8 17585,0 13840,0  
Разом 16890,0 17585,0 13840,0  
 
 
Секретар міської ради               І.Маняк 
        
 
 
 
   
 

 
 



 
 

Додаток 3 
до Програми реформування та підтримки  
водопровідного господарства на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки      

 Інформація про виконання програми за 2020-2022 роки 
 

1. 12  Управління  міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2. 121  Управління  міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.   Програма реформування та підтримки  водопровідного господарства на території Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження 
4. Напрями діяльності та заходи Програми реформування та підтримки  водопровідного господарства на території Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки 

(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 Міський 
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 
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