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УКРАЇНА  
В ІН Н И Ц ЬКА  О БЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №118

23 квітня 2021 р. 8 сесія 8 скликання

Про виконання рішення 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня
2012 року № 379 «Про нову редакцію Обласної програми «Питна вода»

на 2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 
5 скликання від 16 січня 2008 року № 463» (зі змінами)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення», Закону України «Про Загальнодержавну 
цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки, рішення 12 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 17 липня 2012 року № 379 «Про нову редакцію 
Обласної програми «Питна вода» на 2008-2020 роки», затвердженої рішенням 
15 сесії обласної Ради 5 скликання від 16 січня 2008 року № 463» (зі змінами), 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління розвитку територій та 
інфраструктури облдержадміністрації Зонової М. В. про виконання рішення 12 
сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня 2012 року № 379 «Про нову 
редакцію Обласної програми «Питна вода» на 2008-2020 роки», затвердженої 
рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання від 16 січня 2008 року № 463» (зі 
змінами) взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури (Ковальов A. Çj/f̂

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Інформація про виконання рішення 12 сесії обласної Ради 6 скликання 
від 17 липня 2012 року № 379 «Про нову редакцію Обласної програми 

«Питна вода» на 2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної 
Ради 5 скликання від 16 січня 2008 року № 463»

Нова редакція обласної програми «Питна вода» на 2012-2020 роки (далі -  
Програма) розроблена на виконання вимог Закону України «Про 
Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки 
з метою покращення забезпечення населення області питною водою, 
проведення реконструкції та модернізації водопровідних та каналізаційних 
споруд; оздоровлення соціально-екологічної ситуації в області та раціонального 
використання джерел питного водопостачання.

Виконання завдань і заходів Програми здійснювалось за такими 
основними напрямами:

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та 
водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки 
екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на 
відповідність встановленим стандартам;

-будівництво і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних 
споруд з метою зменшення обсягів несанкціонованого скиду неочищених 
стічних вод у водні об'єкти;

- будівництво і реконструкції водопровідних та каналізаційних споруд;
- будівництво і реконструкції мереж водопостачання та водовідведення;
-будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення питної

води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх технологій, обладнання, 
приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого 
водопостачання;

-оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним 
контрольно-аналітичним обладнанням;

-оснащення джерел виробництва питної води технологічними приладами 
обліку води.

Очікувані результати виконання Програми
1. Забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та 

питного водопостачання;
2. Підвищити якість надання послуг з централізованого водопостачання 

питної води та очищення стічних вод;
3. Зменшити споживання електроенергії підприємствами водопостачання 

і водовідведення в кількості до 4,0 млн. кВт/год;
4. Зменшити питомі норми споживання електроенергії на виробництво 

води на 31% та по стокам з на 26%
5. Скоротити непродуктивні витоки з системи на 10% (або на 1278,4 

тис.мЗ/рік) при транспортуванні води до споживачів;
6. Забезпечити постійний контроль на всіх етапах виробництва, 

постачання та споживання всіма категоріями споживачів та підвищення 
культури водоспоживання;



7. Стабілізувати фінансовий стан підприємств водопровідно- 
каналізаційного господарства;

8. Зменшити кількість замортизованих мереж з 30% до 13,8%, основного 
виробничого обладнання до 5-10%;

9. Забезпечити зростання кількості абонентів, які користуються системою 
централізованого водопостачання та водовідведення шляхом приєднання 
споживачів до новозбудованих мереж та об’єктів водопостачання;

10. Забезпечити цілодобову подачу води споживачам з належним тиском і 
раціональними витратами;

11. Зменшити кількість забруднюючих речовин, що потрапляють у 
навколишнє середовище від діяльності підприємств водопровідно- 
каналізаційного господарства до нормативів.

Фактичні результативні показники виконання Програми

Найменування
завдання
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Оди
ниця
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затвердже

ного
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%

1. Охорона 
джерел питного 
водопостачання

1.1 Кількість водозаборів, 
на яких впорядковано 
зони санітарної охорони 
джерел питного 
водопостачання

Од. 237 237 100%

1.2.Кількість 
побудованих та 
реконструйованих 
водозабірних споруд 
(свердловин)

Од. 125 99 80%

2. Доведення 
якості питної 
води до 
встановлених 
нормативів

2.1. Кількість 
впроваджених станцій 
(установок) доочищення 
питної води у системах 
централізованого питного 
водопостачання та 
пунктах розливу води

Од. 66 4 6%

2.2 Кількість збудованих 
та реконструйованих 
водопровідних очисних 
споруд

Од. 15 3 20%

2.3 Кількість збудованих 
та реконструйованих 
каналізаційних очисних 
споруд

Од. 33 10 30%

2.4 Кількість збудованих 
та реконструйованих 
водопровідних насосних 

^станцій

Од. 35 35 100%
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2.5 Кількість збудованих 
та реконструйованих 
каналізаційних насосних 
станцій

Од. 45 45 100%

2.6 Кількість збудованих 
та реконструйованих 
мереж водопостачання

Км 381,420 1221,673 320%

2.7 Кількість збудованих 
та реконструйованих 
мереж водовідведення

Км 85,846 73,2 85,7%

2.8 Кількість розроблених 
схем оптимізації роботи 
систем централізованого 
водопостачання та 
водовідведення

Од 47 18 38,3%

2.9 Кількість оснащених 
джерел виробництва води 
технологічними 
приладами обліку

Од. 175 175 100%

2.10 Кількість 
лабораторій контролю 
якості води та стічних 
вод, оснащених сучасним 
контрольно-аналітичним 
обладнанням

Од. 10 4 40%

Виконання робіт з будівництва та реконструкції систем централізованого 
водопостачання та водовідведення в населених пунктах області здійснювалось 
не лише в рамках Обласної програми «Питна вода», а за рахунок інших 
напрямків та джерел фінансування.

Зокрема, щороку, для забезпечення безперебійного водопостачання в 
умовах понижених температур, в рамках підготовки до осінньо-зимового 
періоду, за кошти підприємств та місцевих бюджетів виконуються роботи з 
капітального та поточного ремонту об’єктів водопровідно-каналізаційного 
господарства.

Крім того, місцеві територіальні громади приймають участь в різних 
конкурсах та грантових проектах, серед яких: щорічний обласний конкурс 
розвитку територіальних громад Вінницької області, обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища, Держаний фонд регіонального 
розвитку, інші субвенцій з державного бюджету, конкурси ЄС ПРООН 
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду», Швейцарсько-український 
проект -  підтримка децентралізації в Україні «Беэрго», кредитні ресурси 
Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації тощо.



За звітними даними районних державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування та підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
загальні видатки (за рахунок всіх джерел та напрямків фінансування) на заходи 
з розвитку та реконструкції об’єктів водопровідно-каналізаційного 
господарства характеризуються такими показниками:

2012 рік -  10 192,5 тис. грн;
2013 рік -  11 717,2 тис. грн;
2014 рік -  26 009,7 тис. грн;
2015 рік -  19 403,5 тис. грн;
2016 рік -  35 976,3 тис. грн;
2017 рік -  22 965,5 тис. грн;
2018 рік -  48 265,2 тис. грн;
2019 рік -  21 800,6 тис. грн;
2020 рік -  26 396,0 тис. грн.
Разом 222 726,5 тис. грн, що становить 32% від запланованого (від 

689860,0 тис. грн)
Цільове фінансування заходів Обласної програми «Питна вода» за рахунок 

коштів обласного бюджету здійснюється з 2014 року. Кошти обласного 
бюджету надаються у вигляді бюджетних позичок (кредитів) на реалізацію 
заходів визначених Програмою.

Положення про обласну конкурсну комісію з питань розподілу та 
використання коштів обласного бюджету, в тому числі, які надаються на 
поворотній основі, що передбачаються на виконання заходів, зазначених в 
Обласній програмі «Питна вода» на 2008-2020 роки та Порядок розподілу та 
використання коштів обласного бюджету, в тому числі коштів обласного 
бюджету, які надаються на поворотній основі, що передбачаються на виконання 
заходів, зазначених в Обласній програмі «Питна вода» на 2008-2020 роки 
затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 червня 2014 
року № 350 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного 
бюджету, що передбачаються на виконання заходів, зазначених в Обласній 
програмі «Питна вода» на 2008-2020 роки та утворення обласної конкурсної 
комісії», в редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 01 липня 
2016 року №494.

Позичка (кредит) обласного бюджету надається юридичній особі -  
комунальному підприємству територіальної громади під 6% річних, терміном 
до 3-х років, відповідно до Правил надання КО «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів 
позичальникам, затверджених рішенням 31 сесії обласної Ради 5 скликання від 
30 червня 2010 року №1019 (зі змінами і доповненнями).



Інформація 
про фінансування заходів в рамках Обласної програми «Питна вода» 

за рахунок коштів обласного бюджету

Назва об’єкта

Обсяг 
видатків/ 

кредитування 
обласного 
бюджету, 
тис. грн.

Примітка

2012 рік
Цільові видатки на фінансування 

Програми в обласному бюджеті не 
передбачались

2013 рік
Цільові видатки на фінансування 

Програми в обласному бюджеті не 
передбачались

2014 рік всього: 860,0
Реконструкція мереж водопостачання по 

вул. Кутузова, Суворова, Ул'янова, 
Чайковського, Чапаева, Шкільній, 
Радгоспній в смт Браїлів Жмеринського 
району Вінницької області

90,00

Передбачено 
видатків на 2014 рік -  
1000,0 тис. грн. за 
КПКВ 100209 «Заходи 
пов’язані з 
поліпшенням питної 
води»

Економія коштів в 
сумі 140 тис. грн. 
повернуто до \ 
обласного бюджету.

Будівництво водогону в с. Паріївка 
Іллінецького району Вінницької області. 
Водозабірна свердловина та водонапірна 
башта

190,00

Будівництво каптажного водозабору в 
с.Вербова Томашпільського району 
Вінницької області

50,00

Будівництво мережі водопроводу від 
вул. Залізнична с. Северинівка до вул. 
Ватутіна в смт Тростянець Тростянецького 
району Вінницької області

200,00

Реконструкція водопроводу по вул. 
Будьоного у м. Шаргород (Гнилий Кут) 
Шаргородського району Вінницької області

230,00

Реконструкція мереж водопостачання та 
водозабору с. Пороги Ямпільського району 
Вінницької області

100,00

2015 рік, всього 2270,0 і
Реконструкція мережі водогону 

м. Гайсин Вінницької області по вул. Робоча 
протяжністю 491 м. пог.

200,0 Передбачено 
видатків на 2015 рік - 
2450,0 тис. грн за 
КПКВ 100209 «Заходи 
пов’язані з 
поліпшенням питної 
води»

Економія коштів в 
сумі 180 тис. грн 
повернуто до 
обласного бюджету.

Будівництво водогону по 
вул. Островського в м. Бар Вінницької 
області

200,0

Будівництво водопроводу в с. Зозівка 
Липовецького району Вінницької області 100,0

Система водопостачання смт Вендичани 
Могилів-Подільського району Вінницької 
області - реконструкція

330,0

Реконструкція мереж водопостачання 300,0



с.Снітків Мурованокуриловецького району 
Вінницької області

Підводящий водопровід із 
встановленням 2-х водонапірних башт в с. 
Гонорівка Піщанського району Вінницької 
області

100,0

Реконструкція водопровідних мереж по 
вул. Терешкової від буд №3 до буд. №23 та 
від буд. №5 до водонапірної вежі в 
м. Гнівань Тиврівського району Вінницької 
області

150,0

Реконструкція мереж водогону
с. В. -Русава Томашпільського району 350,0

Капітальний ремонт мереж 
водопостачання с. Цекинівка Ямпільського 
району Вінницької області

90,0

0

Реконструкція мереж водопостачання 
с. Почапинці Жмеринського району 
Вінницької області

110,0

1

Капітальний ремонт мереж 
водопостачання с. Печера Тульчинського 
району Вінницької області

80,0

2

Капітальний ремонт існуючого 
водопроводу по вул. Жовтнева, вул. Зарічна, 
с. Мурафа Шаргородського району 
Вінницької області

260,0

2016 рік, всього 5000,0
Будівництво водогону в с.Сальник 

Калинівського району
800,0

Передбачено 
видатків на 2016 рік - 
5000,0 тис. грн за 
КПКВ 250903 
«Надання бюджетних 
позичок суб’єктам 
підприємницької 
діяльності» Кредити 
перераховані 
комунальним 
підприємствам на 
умовах повернення, 
визначених КО 
«Обласний фонд 
сприяння інвестиціям 
та будівництву». 
Видатки освоєно в 
повному обсязі

Будівництво водогону в с. Олексіївка 
Жмеринського району 568,26296

Реконструкція водопроводу с. Котюжани 
Мурованокуриловецького району 450,0

Будівництво водозабірної свердловини в 
с. Роздолівка Мурованокуриловецького 
району

381,75804

Реконструкція водогону ( вул. 
Люксембург Рози, частини вулиці 
Улановського, 1 травня, Луначарського) 
м. Немирів

573,271

Будівництво водопроводу по вул. 
Вишнева, Молодіжна, Миру, Щаслива в 
с.Угарове Оратівського району

200,0

Реконструкція мереж водопостачання 
смт Шпиків

1000,000

Будівництво артезіанської свердловини 
та водопроводної мережі с.Довжок 
Ямпільського району

399,979

Будівництво мережі водопостачання 
с. Тиманівка Тульчинського району (вул. 
Молодіжна, Відродження, Заболотного, 
Дружби)

500,0

0
Будівництво ділянки водогону від 

Артсвердловини №21 до існуючого водогону 126,729



по вул. Леніна у м. Немирів
2017 рік, всього 4000,0
Будівництво водогону по вул. 

Дорошенко у м. Бар
300,0

Передбачено видатків 
на 2017 рік - 6000,0 
тис. грн за КПКВ 
250903 «Надання 
бюджетних позичок 
суб’єктам 
підприємницької 
діяльності»
Повернуто до 
обласного бюджету 
2000,0 тис. грн

Будівництво зовнішнього водогону в с. 
Комарівці 1000,0

Будівництво водогону по вул. Шкільна, 
Польова, Медова, 8-го Березня, Садова, 
Зарічна, Л.Українки, Мічуріна, Шевченко, 
Б.Хмельницького, Молодіжна, Лісова в 
с.Журавлівка

600,0

Реконструкція водопроводу в 
с. Михайлівці 600,0

Реконструкція мереж водопостачання та 
споруд в с.Курашівці 450,0

Будівництво водогону в смт Теплик по 
вул. Мічуріна,Енергетиків,9 Травня,
Г рушевського

280,0

Реконструкція мереж водопостачання та 
споруд в с.Галайківці 420,0

Будівництво розвідувально- 
експлуатаційної свердловини в с. Маньківці 
Барського району

350,0

2018 рік всього 7748,999
Будівництво зовнішніх мереж питного 

водопостачання по вул. Миру, вул. Кільцева, 
вул. Комарова та вул. 8-го Березня в с. Нова 
Прилука Липовецького району Вінницької 
області

600,0

Передбачено видатків 
в обласному бюджеті 
на 2018 рік -  10000,0 
тис. грн. за КПКВК 
1218861 «Надання 
позичок», з них 
2251,001 тис. грн -  
повернуто до 
обласного бюджету

Будівництво зовнішніх мереж питного 
водопостачання по вул. Травнева, вул. Лесі 
Українки, вул. Зарічна та вул. Гагаріна в с. 
Нова Прилука Липовецького району 
Вінницької області

500,0

Нове будівництво системи 
водопостачання по вул. Квітнева, 
Українська, 40-річчя перемоги, Чкалова, 
Соборна, пров. Робітничий в с. Обухів 
Мурованокуриловецького району

500,0

Реконструкція водогону в с. Буша 
Ямпільського району Вінницької області 1499,999

Будівництво артезіанської свердловини 
по вул. Пирогова, с. Дзигівка Ямпільського 
району

280,0

Нове будівництво системи 
водопостачання по вул. Привокзальна, 
Залізнична, Вишнева, Аграрна в с. Обухів 
Мурованокуриловецького району Вінницької 
області

400,0

Нове будівництво водогону по вулицях 
сіл Кудлаї, Дубовець Кудлаївської сільської 
ради Немирівського району Вінницької 
області

1800,0

Реконструкція мережі водопостачання с. 720,0



Торків Тульчинського району Вінницької 
області

Нове будівництво мережі 
водопостачання с.Довжок Ямпільського 
району Вінницької області

500,0

0

Нове будівництво водогону в с. 
Сеферівка Барського району Вінницької 
області

150,0

1

Будівництво розподільчих мереж 
господарчо-питного водогону по вул. 
Центральна, Матросова, Монастирська, 
Переяславська, Садова, Франка, Шевченка, 
пров. Шевченка, пров. Переяславський смт 
Ситківці Немирівського p-ну Вінницької 
обл..

499,0

2

Капітальний ремонт зовнішнього 
водопроводу по вул. Соборна в с. Ободівка, 
Тростянецького району Вінницької області

300,0

2019 рік всього 5540,0
Виділення бюджетної позички КП 

«Вінницяоблводоканал» для здійснення 
авансової проплати за електричну енергію 
на лютий 2019 року з метою недопущення 
санітарно-епідеміологічної та екологічної 
надзвичайної ситуації в м. Вінниці пов’язаної 
з відключенням від електропостачання

5000,0

Передбачено видатків 
в обласному бюджеті 
на 2019 рік -  5540,0 
тис. грн. за КПКВК 
1218861 «Надання 
позичок», видатки 
освоєно в повному 
обсязі

Реконструкція мережі водопостачання в 
с. Северинівка, Ямпільського району, 
Вінницької області

540,0

2020 рік всього 1820,0
Будівництво зовнішніх мереж 

водопостачання по вул. Морозівська (не 
парна сторона) до ПК 11+21, вул.
Б. Хмельницького та провул. Б. 
Хмельницького в м. Іллінці, Вінницької 
області

375,0

Передбачено видатків 
в обласному бюджеті 
на 2020 рік -  5000,0 
тис. грн за КПКВК 
1218861 «Надання 
позичок»
Кошти розподіллено, 
роботи по об’єктах 
виконано,але не 
профінансовано в 
повному обсязі. 
Непрофінансований 
залишок 1330,0 тис. 
грн

Реконструкція мережі водопостачання в 
с. Северинівка Ямпільського району 
Вінницької області

195,0

Нове будівництво розподільчих мереж 
господарсько-питного водогону в с. Кліщів 
Тиврівського району Вінницької області

500,0

Нове будівництво господарсько-питного 
водогону по вулицях Деснянська, Броварі та 
Цегельна в селі Самгородок Козятинського 
району Вінницької області

750,0


