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Про програму „Питна вода Прилуцького району 
на 2006-2020 роки”

З метою забезпечення виконання Закону України „Про Загальнодержавну 
програму „Питна вода України” на 2006-2020 роки від 3 березня 2005 року №2455- 
ІУ п.З, на виконання листа Управління житлово-комунального господарства від 
01.09.2005 року №04-11/873 „Про розроблення та затвердження місцевих програм 
(заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній 
кількості”:

1. Схвалити програму „Питна вода Прилуцького району на 2006-2020 роки” 
згідно додатку та винести на затвердження сесії районної ради.

2. Виконкомам сільських, селищних рад самостійно проаналізувати стан 
об’єктів та систем водопостачання і водовідведення та розробити місцеві заходи на 
перід 2006-2020 роки по покращенню якості питної води, залучаючи під ці заходи 
кошти місцевих бюджетів та кошти місцевих суб’єктів господарювання.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації А.В.Стукалову.

Голова райдержадміністрації О.В.Нестеренко
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Довгострокова програма „Питна вода Прилуцького району на 2006-2020роки”

В С Т У Пм!*£' Протягом останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві 
територіальних громад накопичилось досить значна кількість проблем, які 
Іотребують негайного вирішення

Особливе занепокоєння викликає проблема поліпшення якості питної води. У 
.зв’язку з постіно зростаючою кількістю нітратів у воді верхньокрейдяного та 

іацького водоносних горизонтів, наявністю в них заліза, а у нижньокрейдяному 
поносному горизонті із підвищенням вмісту фтору населення споживає воду, що 

і'за окремими фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам „Вода питна”.
Ценралізованими системами водопостачання охоплено 29% населених 

гів Прилуцького району.
Загальна протяжність водогонів становить 146,9 км. у 29 населених пунктах.
З них у сільській місцевості -  99,2 км, в т.ч.: 
в комунальній власності-82,0 км 

відомчих -9,3 км
у селищах -47,7 км, в т.ч.:
в комунальній власності -7,6 км 

відомчих -40,1 км
|  Відомчі системи водопостачання та водовідведення смт. Ладан 

>вуються відділом житлово-комунального господарства ДП „Пожспецмаш”. 
они в селах Манжосівка, Егорівка, Дідівці, смт. Линовиця та Мала Дівиця 
звуються ТОВ „ Прилуцький райсількомунгосп”. В зв’язку з слабкою 
іьно-технічною базою товариства договори на обслуговування решти 
|ів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад не 
Зться.
Решта сільських водогонів знаходяться на обслуговуванні громад та 

^господарських підприємств на підвідомчих територіях сільських рад.
забезпечення населення питною водою з централізованим постачанням в 
пунктах району працює 74 артезіанські свердловини. З них 45 

>ся в комунальній власності: сільських громад - 41, селищних - 4.
відомчих належить 29 артезіанських свердловин, з них: в сільській 

Р ~15, в селищах -14.
птрша якість питної води централізованого постачання в с. Ряшки, с. 
їЩ, с.Яблунівка, с. Красляни, смт. М. Дівиця.



В незадовільному санітарно -  технічному стані знаходяться водопроводи в с. 
Яблунівка, с. Білорічиця, с. Білошапки, с.Боршна, с. Обичів, с. Л.Сорочинці, смт. М. 
Дівиця.

Водогонні мережі не обслуговуються належним чином, а саме:
- санітарно-захисні зони не витримуються, не обваловані;
- не проводиться чистка, фарбування та хлорування водонапірних башт;
- наземні павільйони не закриті на замок, не обладнані кранами для відбору 

проб води.
12 км водогонів знаходиться в аварійному стані, 16,2 км потребують 

реконструкції, 12 км. потребують заміни.

На балансі сільських рад знаходиться 155 громадських колодязів. З 
проведених хімічних досліджень у 170 пробах, з відхиленням вода у 69 пробах та 
291 пробах на бактеріологічні дослідження, з відхиленням у 54 пробах.

На хімічні дослідження вода з громадських колодязів в основному не 
відповідає по вмісту нітратів, наприклад:

- в с. Даньківка -  165,7 мг/л
- в с. Д.Гай -  123,2 мг/л
- в с. Канівщина -  110 мг/л та в інших населених пунктах.
Допустима концентрація нітратів для колодязної води становить 45 мг/л.
На території району відомчих лабораторій, що можуть вести лабораторний 

контроль якості питної води відсутні. Тому на дезинфекцію ждерел водопостачання 
заключаються договори з Прилуцькою райсанепідемстанцією. Дезинфекції 
проводяться сучасним засобом „Акватабс”.

1. Мета та цілі Програми. Основні завдання та заходи.
1.1 Мета та цілі Програми
Мета Програми (заходів) полягає у забезпеченні реалізації на території району 

визначеної Загальнодержавної програми „Питна вода України” на 2006-2020 роки 
державної політики у сфері питного водопостачання, визначення першочергових 
цілей сапрямованих на його сталий розвиток, встановлення завдань суб’єктам 
процесу реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства у 
кожній територіальній громаді та розроблення заходів щодо їх виконання. А це 
насамперед забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.

Основні завдання та заходи, що випливають з виконаного аналізу проблем, які 
мають місце у водопровідно-каналізаційному господарстві територіальної громади: 

проведення інвентаризації майна у сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства;
створення реєстрів майнових комплексів, що перебуваютьу власності 
територіальних громад;
завершення роботи з передачі та юридичног закріплення об’єктів права 
комунальної власності за територіальними громадами; 
завершення передачі у власність територіальних громад відомчих 
централізованих систем водопостачання та водовідведення; 
забезпечення населення послугами належних рівня та якості 
відповідно до національних стандартів;



формування нової системи управління водопровідно-каналізаційним 
господарством, що базується на системі договірних відносин; 
створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств 
питного водопостачання, накопичення інвестиційних ресурсів з метою 
їх технічного переоснащення та впровадження передових технологій та 
обладнання;
зменшення технологічних витрат води та втрат ресурсів, впровадження 
прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних проектів; 
відновлення аварійних об’єктів водопровідно-каналізаційного 
господарства;

1.2. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств водопровідно- 
каналізаційного господарства. Завдання та заходи

Місцеві ради обирають за якою схемою відбуватиметься управління майном, 
яке належить територіальній громаді у сфері питного водопостачання та 
водовідведення.

Вибір системи управління у значній мірі залежить також від економічного 
обгрунтованих потреб у фінансуванні технічних заходів.

Основне завдання:
-створення умов для функціонування у беззбитковому режимі всіх суб’єктів 

господарювання у сфері питного водопостачання та водовідведення;
-виконання вимог законодавства щодо повного відшкодування економічно 

обгрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом та наданням послуг, що 
обраховані відповідно до чинного порядку, шляхом затвердження відповідних 
тарифів на ці послуги для всіх споживачів, обо передбачення в місцевих бюджетах 
видатків на відшкодування суб’єктам господарювання різниці між розміром тарифів 
на послуги та економічно обгрунтованими витратами на їх виробництво;

-передбачення в місцевих бюджетах видатків на відшкодування у повному 
обсязі суб’єктам господарювання витрат, пов’язаних з виробництвом і наданням 
послуг окремим категоріям громадян, які згідно закону мають право на субсидії або 
пільги з оплати цих послуг;

-широкого запровадження механізму формування цін і тарифів на послуги, 
спрямованого на забезпечення ефективного господарювання та економічного 
використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

-реструктуризація заборгованості населення за спожиті послуги, підвищення 
рівня оплати всіма споживачами;

-забезпечення належного обліку та оптимізація витрат і втрат енергетичних і 
матеріальних ресурсів (електричної енергії та води) у сфурі виробництва і надання 
послуг;

-запровадження тендерних пропозицій закупівлі сировини, устаткування, 
технологій та робіт, пов’язаних з проектуванням, будівництвом нових, 
розширенням, реконструкцією, капітальному ремонту об’єктів і споруд, технічним 
переоснащенням підприємств;

-забезпечення прозорості розроблених тарифівна оплату послуг, постійне 
інформування населення через засоби масової інформації про склад витрат, що 
входять до тарифів;



-вдосконалення системи збору платежів, запровадження автоматизованої 
системи нарахування та обліку оплати населенням спожитих послуг;

-перехід від оплати послуг з водопостачання та водовідведення за нормами 
водопостачання до оплати за обсягами їх фактичного споживання;

1.3 Реалізація ефективної енергозберігаючої політики.

В місцевих бюджетах на реалізацію програми розвитку житлово- 
комунального господарства, зокрема розвиток і реконструкцію систем 
водопостачання та водовідведення не вистачає коштів. Тому на даному етапі 
необхідно передбачити:

-проведення енергетичного та технічного обстеження об’єктів водопровідно- 
каналізаційного господарства, експертизи витрат та втрат, пов’язаних з 
виробництвом та наданням послуг суб’єктам господарювання;

-розроблення та реалізація проектів, спрямованих на зменшення 
технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;

-запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження на 
підприємствах, утворення фондів енергозбереження, спостережних рад сіл та селищ 
з енергозбереження;

-виконання завдань Програми поетапного оснащення наявного житлового 
фонду засобами обліку та регулювання споживання води шляхом встановлення 
будинкових лічильників із залученням бюджетних кошитів, а також коштів 
населення та підприємств;

-поширення практики включення до контрактів з керівниками комунальних 
підприємств, договорів на управління, оренди, вимог щодо розроблення, 
погодження та реалізації бізнес- планів, у яких повинні передбачатися 
енергозберігаючі заходи, в тому числі щодо обліку як спожитих енергоносіїв, так і 
питної води.

2. Механізми реалізації Програми (заходів)
2.1. Фінансове забезпечення

Основною умовою реалізації Програми (заходів) є консолідація та 
спрямування дій відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, 
органів місцевого самоврядування, житлово-комунальних підприємств на створення 
дієвої системи управління та сприятливого середовища для формування 
ефективного власника і розвитку конкуренції.

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок залучення в галузь: 
-інвестицій, кредитних позичок, коштів, одержаних від приватизації та 

передачу в оренду комунального майна;
- коштів державного бюджету, передбачених на реалізацію Загальнодержавної 

програми реформування і розвитку житилово-комунального господарства, 
Загальнодержавної програми „Питна вода України” на 2006-2020 роки;

-об’єднання на договірних засадах коштів територіальних громад, що мають 
спільні проблеми розвитку систем водопостачання;

-одержання субвенцій з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів 
прилеглих територіальних громад за боговорами;



-одержання субвенцій з Державного бюджету України, коштів місцевих 
бюджетів прилеглих територіальних громад за договорами;

-розміщення на договірних засадах комунального замовлення на виробництво 
та виконання послуг питного водопостачання та водовідведення, наобхідних для 
територіальної громади, на підприємствах приватної власності;

-проведення широкої презентації Програми для залучення приватних коштів; 
-коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених 

законом.

2.2. Контроль за виконанням Програми (заходів)

Контроль за виконанням Прбграми, місцевих заходів здійснюють відповідно 
до законодавства обласна та районна державні адміністрації, органи місцевого 

їоврядування в межах своєї компетенції, представники громадських організацій, 
ювідно до законів України „Про питі,-у воду та питне водопостачання” та „Про 

орону навколишнього природного середовища”, у статуті яки\ передбачено 
іьність у сфері питчого водопостачання га водовідведення.
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