
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  10 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 червня 2021          Мукачево №386

Про внесення змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного господарства на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 
Мукачівської міської ради від 05.12.2019р. №1667

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від 22.06.2021 року №231 «Про схвалення змін до Програми реформування та 

підтримки водопровідного господарства на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

Мукачівської міської ради від 05.12.2019р. №1667», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №10 від  

23.06.2021 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. Внести зміни до Програми реформування та підтримки водопровідного 

господарства на території Мукачівської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради від 

05.12.2019р. №1667, а саме:

1.1. Пункт 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти в наступній 

редакції:

«I етап  37 907,0 тис. грн

 II етап  74 032,4 тис. грн
III етап  21 035,0 тис. грн».

1.2. Підпункт 9.1. пункту 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти в 

наступній редакції:
«коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади: 132 974,4 тис. 
грн»

2. Додаток 1 та Додаток 2 до Програми реформування та підтримки 

водопровідного господарства на території Мукачівської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради 



від 05.12.2019р. №1667 викласти в новій редакції згідно додатків 1 та 2 до 

даного рішення.

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах затверджених 

асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної громади на 

відповідні роки.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Мукачівської міської 

ради від 25.03.2021 №286 Про внесення змін до Програми реформування та 

підтримки водопровідного господарства на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

Мукачівської міської ради від 05.12.2019р. № 1667

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал»           

І. Федорняка та постійну комісію з питань бюджету та регламенту.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


