
      
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 
 
 
 
Про схвалення внесення змін до Програми реформування та підтримки 
водопровідного  та каналізаційного господарств на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 
Мукачівської міської ради від 17.12.2021 №688 
 
 
 

Розглянувши проєкт внесення змін  до Програми реформування та 
підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, 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  внесення змін до Програми реформування та підтримки 

водопровідного  та каналізаційного господарств на території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої  рішенням 19-
ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 
№688, а саме: 

«Додаток 2 до Програми реформування та підтримки, водопровідного та 
каналізаційного господарства на території Мукачівської міської територіальної 
громади на 2022-2024 роки викласти у новій редакції згідно  додатка до даного 
рішення». 

2. В іншій частині Програму реформування та підтримки, водопровідного 
та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 



територіальної громади на 202-2024 роки, залишити без змін. 
3. Директору Комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської  

міської ради (Олег Казибрід) подати схвалені зміни до Програми реформування 
та підтримки, водопровідного та каналізаційного господарства на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки на розгляд                     
Мукачівській міській раді. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 
 
 
 
Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 
 

 

 

 


