
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29.09.2021                      Мукачево                                                № 392

Про схвалення  проєкту Програми реформування та підтримки 
водопровідного та каналізаційного господарства на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (в новій 
редакції)

Розглянувши проєкт Програми реформування та підтримки 
водопровідного  та каналізаційного господарства на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки (в новій редакції), з метою 
підтримки водопровідного та каналізаційного господарств 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», враховуючи 
Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про 
їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 31.10.2019 року №1574 , 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 реформування та підтримки 
водопровідного  та каналізаційного господарства на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки (в новій редакції), згідно 
додатку до даного рішення.

2. Тимчасово виконуючому обов'язки директора Комунального 
підприємства «Міськводоканал»  Мукачівської міської ради (А. Козіброда) 
подати схвалений проєкт рішення на затвердження Мукачівській міській раді.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на тимчасово 



виконуючого обов'язки директора Комунального підприємства 
«Міськводоканал»  Мукачівської міської ради А. Козіброда.

Міський голова А. БАЛОГА



Додаток 
 до рішення виконавчого комітету

 Мукачівської міської ради 
29.09.2021 №392

Програма реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного 
господарства на території Мукачівської міської  територіальної громади 

на 2020-2022 роки (в новій редакції)

1. Паспорт

1. Ініціатор розроблення програми Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення програми

від               №

3 Підстава для розроблення 
програми

Закон України «Про питну воду, 
питне водопостачання та 
водовідведення», Закон України «Про 
житлово-комунальні послуги», Наказ 
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»

4. Розробник програми Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради

5. Співрозробники програми Комунальне підприємство 
«Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради ,Мукачівське міське 
комунальне підприємство 
«Мукачівводоканал»

6. Відповідальний виконавець 
програми

Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, 
Комунальне підприємство 
«Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради ,Мукачівське міське 
комунальне підприємство 
«Мукачівводоканал»



6.1 Головний розпорядник коштів Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради

7. Учасники програми Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради, 
Комунальне підприємство 
«Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради ,Мукачівське міське 
комунальне підприємство 
«Мукачівводоканал»

8. Термін реалізації програми  2020-2022 рр

8.1. Етапи виконання програми (для 
довгострокових програм)

I етап - 2020 рік
II етап - 2021 рік
III етап - 2022 рік

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

Бюджет Мукачівської міської 
територіальної громади

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

159877,4       2020 рік  2 710,0                   
                      2021 рік  109 202,4                  
                       2022 рік -  47965,0

10.1коштів місцевого бюджету 159877,4
10.2.коштів інших джерел    

   2. Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована Програма.

Основним напрямом роботи КП «Міськводоканал» Мукачівської міської 
ради та ММКП «Мукачівводоканал» (- далі комунальні підприємства) є вжиття 
заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню Мукачівської 
міської територіальної громади (-далі територіальної громади) з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з метою 
створення сприятливих умов для її життєдіяльності.

Комунальні підприємства перебувають у кризовому стані, про що, в 

першу чергу, свідчить збитковість їх роботи, а незадовільний фінансовий стан 

не дозволяє своєчасно модернізувати систему комунальних підприємств і 

забезпечити споживачів якісними комунальними та іншими послугами, 

спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей та 

підвищення рівня аварійності об'єктів.

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 

статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення 

додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-



господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному 

використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету.

Основними причинами фінансування заходів Програми є: 

4. обмеженість обігових коштів на підприємствах для здійснення поточної 

діяльності, внаслідок збільшення протягом дії встановлених тарифів 

вартості окремих складових собівартості виробництва і надання послуг 

внаслідок прийняття відповідних рішень на державному рівні (зміна ставок 

податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на 

паливноенергетичні ресурси, тощо);

5.  відсутність механізму узгодження тарифів на енергоносії, які визначаються 

на державному рівні;

6. низька платоспроможність населення;обмеженість коштів на підприємствах 

для проведення капітальних вкладень;

7. законодавча неврегульованість механізму застосування пені та штрафних 

санкцій для громадян-неплатників, а також механізму припинення 

(відключення) надання послуг.

3. Мета Програми.
Основна мета Програми -  безперебійне та безаварійне водопостачання  та 

водовідведення для всіх споживачів територіальної громади, а саме:

8. цілодобове централізоване водопостачання;

9. покращення надання послуг населенню та розширення мережі додаткових 
послуг;

10.впровадження енергозберігаючих технологій;

11.запобігання забрудненню навколишнього середовища;

12.зміцнення матеріально-технічної бази;

13.реформування системи водопостачання і водовідведення та пошук нових 
форм та методів роботи;

14.підвищення надійності роботи систем;

15.скорочення невиробничих втрат води і витоків;

16.економія водних ресурсів;

17.поліпшення якості очищення стоків.



Також метою програми є збереження дієздатності комунальних 

підприємств та їх трудового потенціалу, забезпечення стабільної роботи 

комунальних підприємств згідно з їх функціональними призначеннями, 

виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення 

раціонального використання і збереження комунального майна, зміцнення 

матеріально-технічної бази комунальних підприємств, оздоровлення 

фінансового стану підприємств.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється у відповідності до 
чинного законодавства за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади в межах встановлених бюджетних призначень, 
затверджених на відповідний бюджетний період (додаток 1 до Програми). 
Головним розпорядником бюджетних коштів є Управління міського 
господарства Мукачівської міської ради.
  Розробка заходів спрямована на розв'язання однієї з найважливіших 
соціальних проблем територіальної громади - забезпечення споживачів 
послугами водопостачання та водовідведення в достатній кількості з високою 
якістю при оптимальних, економічно обґрунтованих тарифах, які забезпечують 
беззбиткове функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства.

Основним принципом Програми є розробка комплексу конкретних 
заходів, які забезпечують стале функціонування і розвиток водопровідно-
каналізаційного господарства відповідно до визначеної мети.

Заходи Програми передбачені до реалізації протягом 2020-2022 років.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники.

Завдання Програми  забезпечення безперебійного та належного 
функціонування водопровідних та водовідвідних мереж, своєчасного 
виготовлення документів дозвільного характеру, а саме: 

1) підготовка документів для отримання спецдозволів на користування 
надрами, виконання заходів на геологічне вивчення родовищ прісних 
підземних вод водозаборів з наступним отриманням дозвільних документів 
на користування надрами;

2) своєчасна виплата заробітної плати;

3) оплата за спожиту електроенергію;

4) своєчасна сплата податків;



5) розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва та 
реконструкції об'єктів централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення;

6) модернізація свердловин, станцій 2-го та 3-го підйому шляхом заміни на 
енергоефективне обладнання (насосів);

7) придбання та встановлення обладнання для очищення питної води та  
очищення стоків;

8) диспетчеризація технологічних процесів які дають змогу ефективно та 
своєчасно реагувати на аварійні ситуації які виникають на трубопроводах та 
обладнані підприємства;

9) встановлення засобів вимірювальної техніки для забезпечення 100 % обліку 
води згідно ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних
результативних показників:

1)  покращення умов діяльності комунальних підприємств  для забезпечення 

надання якісних послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення мешканцям 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.

6. Напрями діяльності та заходи Програми.

Основним напрямом роботи комунальних підприємств залишається вжиття 
заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Перелік напрямів діяльності та заходів Програми викладено в додатку 

№2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Управління міського господарства Мукачівської міської ради здійснює 
координацію та контроль за виконанням заходів Програми. 

Відповідальний виконавець Програми  Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради 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 (додаток 3 
до  Програми). 

Головний розпорядник коштів - Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради за підсумками року подає на розгляд сесії 
Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня 
року наступного за звітним періодом. 

Секретар міської ради  Я.ЧУБИРКО


