
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

20.07.2021                                          Мукачево       №269 
 

 

Про схвалення проєкту 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 

Розглянувши проєкт змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного господарства на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
05.12.2019р. №1667 (надалі - Програма), враховуючи рішення 8 сесії 8-го 
скликання Мукачівської міської ради № 319 «Про визначення 
Комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради 
виконавцем послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення» від 29.04.2021 р., рішення 8 сесій 8-го скликання 
Мукачівської міської ради № 320 «Про передачу майна з балансу 
Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» 
на баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради» від 29.04.2021 р. та рішення 10 сесії 8-го скликання 
Мукачівської міської ради № 385 «Про передачу майна з балансу 
Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» 
на баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради» від 25.06.2021 р. з метою підтримки водопровідного 
господарства на території Мукачівської міської 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 пп.1 п. «а» ст. 



27, п.1 ч.2 ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Схвалити внесення змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного господарства на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 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 
ІІ етап 33 265, 0 тис. грн 
III етап 0, 0 тис. грн». 
1.2. Підпункт 9.1. пункту 9 Розділу І «Паспорт Програми» викласти в 
наступній редакції: 
«коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади: 71 172, 0 тис. 
грн» 

 
2. Додаток 1 та Додаток 2 до Програми , викласти в новій редакції 

згідно додатків 1 та 2 до даного рішення. 
 

3. Директору Мукачівського міського комунального підприємства 
«Мукачівводоканал» (І. Федорняк) подати схвалений проект рішення на 
затвердження Мукачівській міській раді. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 

Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» І. 
Федорняка. 

 
 
В.о. міського голови          Р.ФЕДІВ 
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