
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

____________             Мукачево     №______ 
  
Про схвалення проєкту Програми покращення екологічного стану на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
  

З метою утримання в належному технічному стані каналізаційних систем 
на території Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про 
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів», рішення 66 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
31.10.2019 р. № 1574 «Про затвердження Порядку розроблення місцевих 
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», 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 проєкт Програми покращення екологічного стану на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
згідно додатку до цього рішення. 

2. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
(А.Блінов) подати схвалений проєкт рішення на затвердження Мукачівській 
міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова. 
 
 
Міський голова                                                                                     А. БАЛОГА                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                           

 
 
 
 
 



Додаток   
до рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 
від _______ 2021р. №____ 

 
ПРОЄКТ 

Програма покращення екологічного стану на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 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 ________ 2021 р. №_____ 

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 КП “Міськводоканал” Мукачівської міської 
ради, Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 

7. Термін реалізації програми  2022 -2024 роки 

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

 І етап - 2022 рік 
 ІІ етап - 2023 рік 
ІІІ етап - 2024 рік 

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

 бюджет Мукачівської міської 
територіальної громади 

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

Всього: 
 

515,8 

2022 рік 
 

163,6 

2023 рік 
 

171,8 

2024 рік 
 

180,4 

9.1. коштів місцевого бюджету  515,8  163,6 171,8 180,4 
9.2. коштів інших джерел - 



2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма 
      
 Існуюче каналізаційне насосне обладнання на каналізаційних насосних 
станціях (надалі - КНС) є застарілим і енергомістким. За роки експлуатації 
насосне обладнання неодноразово виходило з ладу, проводився їхній ремонт, 
заміна окремих запчастин насосів для можливості збору насосів і їхнього 
влаштування. За таких обставин та довгі роки експлуатації жодна каналізаційна 
насосна станція не укомплектована необхідною кількістю насосів, тобто 
відсутній резервний запас насосного обладнання КНС. 
 Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,  рішення 66-ї сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 31.10.2019р. №1574 “Про 
затвердження  Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу 
та звітності про їх виконання”. 
   

3. Визначення мети Програми  
 

 Основна мета Програми - забезпечення утримання в належному 
санітарному стані каналізаційних систем . 
  
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання Програми 
  
 При здійсненні фінансування заходів Програми кошти будуть направлені 
на заміну застарілого існуючого обладнання на  КНС що забезпечить 
ефективний захист території Мукачівської міської територіальної громади та її 
мешканців від шкідливого впливу стічних вод і недопущення проривів 
інженерних комунікацій.   

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 
рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 515,8 тис.грн. та інших джерел, не 
заборонених законодавством (додаток 1 до Програми). 
  Всі заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2022-2024 років. 
 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 
 

Пріоритетними завданнями на виконання яких спрямована дана Програма 
є: 
 - заміна застарілого існуючого насосного обладнання на всіх КНС; 
 -заміна застарілого електрообладнання із забезпеченням роботи 
насосного обладнання в автоматичному режимі. 
 У ході виконання Програми очікується досягнення наступних 
результатів: 

- покращення екологічного стану довкілля; 



- забезпечення ефективного захисту території та населення від шкідливої 
дії стічних вод,  та комфортного проживання населення. 

 
6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 
Основним напрямом Програми є утримання каналізаційного насосного 

обладнання  в належному стані. 
 Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом заміни застарілого 
існуючого каналізаційного насосного обладнання на всіх КНС з влаштуванням 
енергозберігаючого обладнання та заміни застарілого електрообладнання із 
забезпеченням роботи насосного обладнання в автоматичному режимі. 
(додаток 2 до Програми). 

 
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює 

координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання. 
Відповідальний виконавець Програми щоквартально розробляє та подає  

відділу економіки Мукачівської міської ради та фінансовому управлінню 
Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання 
(Додаток 3 до Програми). 

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                                                                        Я.ЧУБИРКО



Додаток  1 
до Програми покращення екологічного стану  
на території Мукачівської міської територіальної  
громади на 2022-2024 роки 

                                                                                                         
                                                                                                                    

 
Ресурсне забезпечення Програми покращення екологічного стану на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 
 

                                                                                                                                                                                                                         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 - 2022 рік 163,6 
            ІІ етап - 2023 рік  171,8 
            ІІІ етап - 2024 рік  180,4 
Бюджет Мукачівської міської територіальної громади  515,8 

  
 
Секретар міської ради                                                                                                                                               Я.ЧУБИРКО 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 

 



Додаток  2 
до Програми покращення екологічного стану  
на території Мукачівської міської територіальної  
громади на 2022-2024 роки 

 
Перелік заходів і завдань Програми покращення екологічного стану на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 
 

тис.грн. 
№ 
п/п 

Назва напряму 
діяльності 

Перелік заходів 
Програми 

Строк 
виконан

ня 
заходів 

 
Виконавці 

 
Джерела 

фінансування 

Обсяг фінансування 
(вартість), тис.грн. 

Очікуваний 
результат 

2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1218340 

Забезпечення 
утримання в 
належному 
санітарному стані 
каналізаційних 
систем в межах  
території 
Мукачівської 
міської 
територіальної 
громади  
(ст.2 Розділу І 
Постанови 
Кабінету 
Міністрів України 
від 17.09.1996 р. 
№1147«Про 

 - придбання  
насосного 
обладнання для 
каналізаційних 
мереж  
- заміна застарілого 
електрообладнання 
із забезпеченням 
роботи насосного 
обладнання в 
автоматичному 
режимі. 
 

 
2022-

2024 роки 

КП 
“Міськводоканал” 

Мукачівської 
міської ради 

  

бюджет 
Мукачівської 

міської 
територіальної 

громади 

163,6 171,8 180,4 Забезпечення 
комфортного 
проживання 
мешканців 

Мукачівської 
міської 

територіальної 
громади 



затвердження 
переліку видів 
діяльності, що 
належать до 
природоохоронни
х заходів»         
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                                Я.ЧУБИРКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 



Додаток  3 
до Програми покращення екологічного стану  
на території Мукачівської міської територіальної  
громади на 2022-2024 роки 

 
 

Інформація про виконання програми за 20____ рік 
 

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

2.                    Управління міського господарства Мукачівської міської ради, КП 
“Міськводоканал” Мукачівської міської ради 

 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 
3.     Програма покращення екологічного стану на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 
 КПКВК  найменування програми 

 
4. Напрями діяльності та заходи програми - забезпечення  утримання в належному санітарному стані каналізаційних 
систем в межах Мукачівської міської територіальної громади. 
 

№ 
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: 
Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 

(міст 
обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюдж
детних 
джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 

(міст 
обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюджд

етних 
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                                                                                                                                               Я.ЧУБИРКО 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету           О. ЛЕНДЄЛ 
Мукачівської міської ради 


	Інформація про виконання програми за 20____ рік
	Загальний  
	фонд

