
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21.09.2021                      Мукачево                                                № 380
 

Про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради «Про затвердження правил приймання стічних вод до 
централізованої системи водовідведення м. Мукачево»

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних 
осіб, їх об'єднань до проекту регуляторного акта, відповідно до ст. 9 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», керуючись ст. 52, ч. 6 ст. 59,Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1.  Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
оприлюднити в місцевих засобах масової інформації та на офіційному порталі 
Мукачівської міської ради (www.mukachevo-rada.gov.ua) проєкт рішення «Про 
затвердження Правил приймання стічних вод до централізованої системи 
водовідведення м. Мукачево»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства  Мукачівської міської ради А.Блінова.

Міський голова А. БАЛОГА



У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
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__________         Мукачево                                           № ___

Про затвердження Правил приймання стічних вод до централізованої 
системи водовідведення м. Мукачево

 З метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи 
водовідведення міста Мукачева, відповідно до вимог Законів України «Про 
питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених 
пунктів», на підставі рішення 8-го скликання 8-ї сесії Мукачівської міської 
ради від 29 квітня 2021 року №319 «Про визначення комунального 
підприємства «Міськводоканал»  Мукачівської міської ради виконавцем послуг 
з централізованого водопостачання та  централізованого водовідведення», 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», керуючись ст. 40, ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив:

1.  Затвердити  «Правила приймання стічних вод до централізованої 
системи водовідведення м. Мукачево» згідно додатку 1.

2.  Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від 22.05.2018 року №145 «Про затвердження 
Правила приймання стічних вод до централізованої системи водовідведення м. 
Мукачево». 

3.  Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
оприлюднити дане рішення в місцевих друкованих засобах масової інформації 
та на офіційному порталі Мукачівської міської ради (www.mukachevo-rada.gov.
ua).

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова

Міський голова                                                                                      А.БАЛОГА

http://www.mukachevo-rada.gov.ua



