
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про затвердження Програми реформування та підтримки водопровідного  

та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції 

 

 

З метою підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на 

території Мукачівської міської територіальної громади, враховуючи правовий 

режим воєнного стану, запровадженого в Україні Указом Президента України 

від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що 

затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 21.02-ІХ та Указу 

Президента України від 14.03.2022 року №133/2022, що затверджений Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про провадження 

строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ, відповідно до 

Законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», 

«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 

Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 та  абз. 4 

пп. 2 п. 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України, Порядок розроблення місцевих цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії 

Мукачівської міської ради 7 скликання від 31.10.2019 року № 1574,  Порядок  

використання  бюджетних коштів, передбачених в бюджеті Мукачівської 

міської  територіальної  громади на  надання дотації комунальним 

підприємствам, затверджений  рішенням  8 сесії  Мукачівської міської  ради 8-

го скликання від 29.04.2021 року № 321, пп.1 п.«а» ст.27, ст.40, ч.6 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Програму реформування та підтримки водопровідного  та 

каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки в новій редакції згідно додатку до даного рішення. 
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2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 

фінансування заходів, передбачених Програмою реформування та підтримки 

водопровідного  та каналізаційного господарств на території Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції, проводити в 

межах затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної 

громади на відповідні роки. 

 

3. Вважати такими, що втратили чинність: 

1) Програму реформування та підтримки водопровідного та 

каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної 

 громади на 2022-2024 роки, затверджену рішенням 19 позачергової сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021р. №688; 

2) зміни до Програми реформування та підтримки водопровідного та 

каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної  

громади на 2022-2024 роки, затверджені рішенням 23 сесії Мукачівської міської 

ради 8-го скликання від 24.02.2022р. №750; 

3) рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

12.04.2022р. №143 «Про внесення змін до Програми реформування та 

підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині 

фінансування Комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської 

міської ради»; 

4) рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

12.04.2022р. №144 «Про внесення змін до Програми реформування та 

підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині 

фінансування Мукачівського міського комунального підприємства 

«Мукачівводоканал». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

Управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

Міський голова                        Андрій БАЛОГА 
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Додаток до рішення  

виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради  

______________ № ______ 

 

Програма реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного 

господарств на території  Мукачівської міської  територіальної громади на  

2022-2024 роки в новій редакції 

 

1. Паспорт Програми 

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 

Закону України «Про питну воду, 

питне водопостачання та водовідведе- 

ння», Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», Наказу 

Міністерства з питань житловокому- 

нального господарства України від 

27.06.2008року №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 «Міськ-   

водоканал» Мукачівської міської 

ради, Мукачівське міське комунальне 

підприємство «Мукачівводоканал» 

6. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради, Кому- 

нальне підприємство «Міськводока- 

нал» Мукачівської міської ради, 

Мукачівське міське комунальне 

підприємство «Мукачівводоканал» 

6.1 Головний розпорядник коштів Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 
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7. Учасники програми Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради, Комуналь- 

не підприємство «Міськводоканал» 

Мукачівської міської ради, Мукачів- 

ське міське комунальне підприємство 

«Мукачівводоканал» 

8. Термін реалізації програми   2022-2024 рр 

8.1 Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

I етап - 2022 рік 

II етап - 2023 рік 

III етап - 2024 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 реалі- 

зації  програми,  всього тис 

.грн. у тому числі: 

152 120,3         

                          2022 рік – 103 138,2 

                          2023 рік – 31 390,5 

                          2024 рік -  17 591,6 

10.1 коштів місцевого бюджету 152 120,3 

10.2. коштів інших джерел      

 

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма 

 

       Програма реформування та підтримки водопровідного та 

каналізаційного господарства на території Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки в новій редакції розроблена і має на меті 

забезпечити належне функціонування водопровідного та каналізаційного 

господарств на території територіальної громади, що обслуговується 

підприємствами Комунальним підприємством «Міськводоканал» Мукачівської 

міської ради та Мукачівським міським комунальним підприємством 

«Мукачівводоканал». 

    Інвестування в комунальне підприємство через внески в його статутний 

капітал – це є трансферт, який здійснюється місцевою радою з метою 

підвищення ефективності та якості здійснення статутної діяльності 

підприємством,  збереження та ефективного використання комунального майна. 

     Зважаючи на те, що комунальне підприємство «Міськводоканал» 

Мукачівської міської ради намагається покращити свою господарську 

діяльність, виникає потреба у надані йому фінансової підтримки з міського 

бюджету для забезпечення його стабільного функціонування. 

      Підприємство забезпечує територіальну громаду централізованим 

водопостачанням та водовідведенням, яке полягає в безперервному очищенні 

стічних та інших вод,  що потрапляють до каналізаційних систем. 

Пріоритетним напрямом роботи підприємства є забезпечення цілодобового 

водопостачання та водовідведення. 
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     До чинників, що негативно впливають на фінансовий стан комунального 

підприємства, відносяться: 

- не прогнозована політика цін на енергоносії, паливо-мастильні матеріали, 

інші матеріальні витрати, які пов’язані безпосередньо з виробничим 

процесом; 

- відсутність інвестицій; 

- низька  платоспроможність абонентів; 

- рівень морального та фізичного зношення обладнання; 

- обмеженість коштів на підприємствах для проведення капітальних 

вкладень; 

- обсяг дебіторської та кредиторської заборгованості ; 

- відсутність інновацій в управлінні та виробництві. 

     Фінансування напрямків робіт здійснюється в порядку, визначеному 

нормативно-правовими актами, на підставі наданих комунальним 

підприємством клопотань з наведеним обґрунтуванням щодо необхідності 

відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Видатки на виконання напрямків робіт щороку передбачатимуться при 

формуванні показників місцевого бюджету на підставі наданих розрахунків 

витрат.  

                                         3. Визначення мети Програми 

 

  Основна мета Програми - безперебійне та якісне надання послуг з 

водопостачання та водовідведення для всіх споживачів територіальної громади 

та допомога комунальному підприємству «Міськводоканал» Мукачівської 

міської ради для покращення та забезпечення матеріально-технічної бази, з 

метою: 

- забезпечення цілодобового централізованого водопостачання; 

- покращення надання послуг населенню та розширення мережі додаткових 

послуг; 

- впровадження енергозберігаючих технологій; 

- запобігання забрудненню навколишнього середовища; 

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- реформування системи водопостачання та водовідведення, пошук нових 

форм та методів роботи; 

- підвищення надійності роботи систем; 

- скорочення невиробничих втрат води і витоків; 

- економія водних ресурсів; 

- поліпшення якості очищення стоків. 

 

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

джерел фінансування,  строки та етапи виконання Програми 

 
  Фінансове забезпечення виконання Програми, надання підтримки для 

збільшення статутного фонду комунальному підприємству «Міськводоканал» 
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Мукачівської міської ради буде здійснюватись у відповідності до положень 

чинного законодавства України, за рахунок коштів бюджету Мукачівської 

міської територіальної громади, в межах бюджетних коштів затверджених на 

відповідний бюджетний період (додаток 1 до Програми). При цьому 

підприємство використовуватиме їх за цільовим призначенням відповідно до 

рішення Мукачівської міської ради про виділення бюджетних коштів. 

Головним розпорядником бюджетних коштів є Управління міського 

господарства Мукачівської міської ради. 

Розробка заходів спрямована на розв'язання однієї з найважливіших 

соціальних проблем - забезпечення споживачів послугами водопостачання та 

водовідведення в достатній кількості з високою якістю при оптимальних 

тарифах, які забезпечують в належному стані функціонування підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

Основним принципом, закладеним у Програму, є розробка комплексу 

конкретних заходів, які забезпечують стале функціонування і розвиток 

водопровідно-каналізаційного господарств відповідно до визначеної мети. 

Виконання заходів Програми передбачено здійснити за такими напрямками: 

1) застосування сучасних методів управління системами водопровідного та 

каналізаційного господарства; 

2) закупка та встановлення вузлів комерційного обліку (загально-

будинкові лічильники); 

3) розвиток та реконструкція систем водопостачання, закупка комплексної 

системи автоматизації, диспетчеризації та  системи відео нагляду; 

4) покращення матеріальної бази підприємства, а саме: придбання 

насосного обладнання на водозаборі та КНС, придбання повітродувки на КОС; 

5) розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення, 

виконання робіт по будівництву реверсної лінії; 

6) покращення якості питної води. 

Всі заходи передбачені до реалізації протягом 2022-2024 років. 

 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Завдання Програми – забезпечення безперебійного та якісне 

водопостачання та водовідведення споживачам Мукачівської міської 

територіальної громади та фінансова підтримка комунального підприємства 

«Міськводоканал» ММР. Забезпечення належного функціонування 

водопровідних та водовідвідних мереж та своєчасного виготовлення документів 

дозвільного характеру, а саме:  

— своєчасна виплата заробітної плати; 

— оплата за спожиту електроенергію; 

— отримання спецдозволу на користування надрами підземних вод від 

Державної служби геології на надр України, на водовідведення та очищення 

стічних вод; 



 

7 

— розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва та 

реконструкції мереж водопостачання та водовідведення, розробка проєктно-

кошторисної документації для участі у грантових проєктах; 

— розробка проєктно-кошторисної документації по реконструкції 

водозаборів; 

— придбання та встановлення обладнання станції ІІ підйому, придбання 

каналізаційного насосного обладнання на КНС та повітродувки на КОС; 

— придбання спецтранспорту для вакуумного очищення колодязів, 

відстійників та зливної і каналізаційної мереж від мулу;  

— придбання насосного обладнання та комплектуючих на водозабори; 

— ремонт спецтехніки та капітальний ремонт споруди свердловини №8А; 

— диспетчеризація водозаборів; 

— закупівля вузлів комерційного обліку (загально будинкові лічильники) та 

закупівля смарт-лічильників. 

У ході виконання Програми очікується досягнення наступних 

результативних показників: 

1) покращення умов діяльності Комунального підприємства 

«Міськводоканал» Мукачівської міської ради та Мукачівського міського 

комунального підприємства «Мукачівводоканал»  для забезпечення надання 

якісних послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення мешканцям територіальної громади; 

2) підтримка 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 («Чинадієвський», «Франка Івана», 

«Ключарки», «Севастопольський», «Окружна»); 

6) підтримка та будівництво КНС; 

7) підтримка комунального підприємства на поповнення статутного 

капіталу КП «Міськводоканал» ММР.  

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Основним напрямом роботи Комунального підприємства 

«Міськводоканал» Мукачівської міської ради та Мукачівського міського 

комунального підприємства «Мукачівводоканал» залишається вжиття заходів 

для виробництва та реалізації якісних послуг населенню з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення. 

Перелік заходів і завдань «Програми реформування та підтримки 

водопровідного та каналізаційного господарств на території  Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022 -2024 роки»  в новій редакції викладено 

в додатку №2. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
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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.  

Одержувачі бюджетних коштів - Комунальне підприємство 

«Міськводоканал» Мукачівської міської ради та Мукачівське міське 

комунальне підприємство «Мукачівводоканал» використовують кошти на 

підставі затвердженого плану використання бюджетних коштів на відповідні  

бюджетні роки. 

Фінансова підтримка комунального підприємства буде здійснюватись в 

межах бюджетних призначень міського бюджету на «Збільшення  статутного 

капіталу комунального підприємства «Міськводоканал» ММР на 2022 рік у 

сумі 31 159,2 тис. грн. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                                                       Олександр ЛЕНДЄЛ 
 

 


