
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

19 позачергова сесія 8-го скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до Програми реформування та підтримки водопровідного  

та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції, затвердженої 

рішенням Мукачівської міської ради від 30.09.2021 №532 

 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від 16.12.2021 №511 «Про схвалення внесення змін до Програми 

реформування та підтримки водопровідного  та каналізаційного господарств 

на території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки в 

новій редакції, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради від 

30.09.2021 №532», з метою підтримки водопровідного та каналізаційного 

господарств на території Мукачівської міської територіальної громади, 

приведення Програми у відповідність вимогам бюджетного законодавства, 

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 №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 та рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 

(протокол №5 від 16.12.2021 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 

та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2020-2022 в новій редакції, затвердженої рішенням 

15-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 30.09.2021 №532, а саме: 

1) п.10 Розділу 1 Паспорт Програми реформування та підтримки, 

водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції викласти в 



 

2 

наступній редакції: 

«загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, 

всього – 172 244,84 тис. грн., в тому числі: 2020 рік - 2 710,0 тис. грн., 2021 рік 

– 121 569,84 тис. грн., 2022 рік – 47 965,0 тис. грн.»; 

2) п. 10.1 Розділу 1 Паспорт Програми реформування та підтримки, 

водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської 

міської територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції викласти в 

наступній редакції: 

«коштів місцевого бюджету - 172 244,84 тис. грн.». 

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

водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської 

міської територіальної громади на 2020-2022 в новій редакції, викласти у новій 

редакції згідно  додатків 1 та 2 до даного рішення. 

3. В іншій частині Програму реформування та підтримки, водопровідного 

та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2020-2022 в новій редакції, залишити без змін. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання від 25.11.2021 №638 «Про внесення змін до 

Програми реформування  та підтримки  водопровідного та каналізаційного 

господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-

2022 роки в новій редакції, затвердженої рішенням Мукачівської міської ради 

від 30.09.2021 №532». 

5. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

Програми проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті 

Мукачівської міської територіальної громади на відповідні роки. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту. 

 

 

Міський голова              Андрій БАЛОГА 
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