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Про  затвердження 

Програми «Питна вода» на  

2023-2025 роки  

 
 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Законом  

України «Про питну воду та питне водопостачання», ст.20 Бюджетного кодексу України, 

Указом Президента України «Про введення воєнного стану на території України» від 24 

лютого 2022 року № 64/2022, на виконання ст.25, 26, ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму « Питна вода» на 2023-2025 роки (Додаток). 

 

2.Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми « Питна вода» на 

2023-2025 роки в межах бюджетних призначень. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та постійну комісію з 

питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 

діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії  Бондарєв М.В.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
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до рішення виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради  
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Програма « Питна вода » на 2023 – 2025 роки 
 

 

Паспорт 

Програми « Питна вода» на 2023-2025 роки 
 

1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 

3 Назва нормативних 

документів про необхідність 

розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

правовий режим воєнного стану», Указ 

Президента України «Про введення воєнного 

стану на території України» від 24 лютого        

2022 року №64/2022, Закон України «Про питну 

воду та питне водопостачання»,  

4 Мета Покращення забезпечення населення міста питною 

водою нормативної якості в межах науково 

обґрунтованих нормативів (норм) питного 

водопостачання, реформування та розвиток 

водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення 

ефективності та надійності її функціонування, 

поліпшення на цій основі стану здоров'я населення 

та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в 

місті, відновлення, охорона та раціональне 

використання джерел питного водопостачання.  

5 Виконавці Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 

Управління житлово-комунального господарства 

Шепетівської міської ради, 

Комунальне підприємство «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство 

Шепетівської міської ради» 

6 Термін реалізації Програми 2023 -2025 

7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 

законодавством 

8 Загальний  обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Згідно розрахунків комунальних підприємств, в 

межах виділених бюджетних призначень 

 
 
 

 

 

                                                                                                                        



 

1. Загальні положення. 

1.1 Програма «Питна вода» на 2023-2025 роки (далі – Програма) спрямована на 

реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою 

відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». 

1.2 Забезпечення населення  питною водою є для Шепетівської міської територіальної 

громади однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження 

здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.  

1.3 Розроблення Програми обумовлено: незадовільним екологічним станом підземних 

джерел питного водопостачання, потенційною загрозою ускладнення санітарно – епідемічної 

ситуації в окремих районах  громади внаслідок низької якості питної води, незадовільним 

технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та 

водовідведення, необхідністю перегляду та вдосконалення нормативно – правових актів, 

державно санітарних норм і правил, стандартів та інших нормативних документів у сфері 

питної води та питного водопостачання, застосуванням застарілих технологій та обладнання 

в системах питного водопостачання та водовідведення гомади, високою енергоємністю 

централізованого питного водопостачання та водовідведення, недостатністю використання 

розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод для питного водопостачання 

населення обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для 

розвитку, утримання в належному стані та експлуатації систем питного водопостачання та 

водовідведення. 

1.4   Централізованим питним водопостачанням забезпечено понад 70 відсотків населення 

шромади, системою водовідведення забезпечено до 70 відсотків населення міста. Питне 

водопостачання міста на 100 відсотків забезпечується за рахунок підземних вод. Якість води 

у підземних водних об’єктах є вирішальних чинником санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. Забруднення водних об’єктів – джерел питного водопостачання за 

недостатньої ефективності роботи водопровідних очисних споруд тягне за собою погіршення 

якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення , обумовлює 

високий рівень захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом, збільшує ризик впливу на 

організм людини канцерогенних і мутагенних факторів. Очисні споруди водопровідної 

мережі, кожна друга насосна станція та половина насосних агрегатів відпрацювали 

нормативний строк експлуатації, що призводить до підвищення витрат електричної енергії та 

збільшення собівартості перекачування стоків.  

1.5  Тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення не 

відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що 

обумовлює збитковість функціонування підгалузі в цілому та поступовий її занепад. 

Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води 

господарсько-питного призначення, енергозбереження с однією з основних проблем 

модернізації системи питного водопостачання. Успішне розв'язання цієї проблеми дасть 

змогу упорядкувати в подальшому тарифи па питну воду у бік їх зниження. Проблеми 

водопостачання населення та якості питної води мають загальнодержавне стратегічне 

значення в потребують комплексного вирішення. 

 

2  Мета та завдання Програми 
2.1  Метою Програми є покращення забезпечення населення громади питною водою 

нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного 

водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення 

ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров'я 

населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті, відновлення, охорона та 

раціональне використання джерел питного водопостачання. 

2.2  Для вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного 

водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно- епідеміологічним вимогам, 



підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і 

водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, 

удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю . якості 

питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення. а 

також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання га 

водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної 

води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування 

водопровідно-каналізаційної мережі. 

 

3  Основні  напрями та заходи виконання Програми 
3.1   Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами: 

3.1.1  охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання, нормативно – 

правове та науково – технічне забезпечення з урахуванням стандартів, технологій, засобів і 

методів, прийнятих у Європейському союзі; 

3.1.2 розвиток мережі систем водопостачання та водовідведення; 

3.1.3 забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та 

енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і 

відповідним обладнанням та приладами контролю; 

3.1.4 будівництво, капітальний ремонт, реконструкція систем водопостачання, 

водовідведення, покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання, 

благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів, захист 

джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких і птахівничих 

підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу забруднення 

вод, розчищення русл річок і дно водосховищ, укріплення берегів річок і водосховищ, 

державний моніторинг- стану водних об'єктів.; 

3.1.5 удосконалених конструкцій водо приймаючих споруд і пристрої; 

3.1.6 будівництво, капітальний ремонт, реконструкція водопровідних споруд, систем 

водопостачання житлових будинків, технічне переоснащення водоочисних станцій, 

будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод, збір та очищення 

поверхневого стоку з селитебних територій, запобігання аваріям на підприємствах питного 

водопостачання та водовідведення; 

3.1.7 забезпечення резервним водопостачанням на випадок надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру. 

3.2  Заходи виконання Програми: 

3.2.1 поточний ремонт та обслуговування  станцій доочистки води; 

3.2.2 дослідження на хімічне та бактеріальне забруднення  криниць та хлорування криниць; 

3.2.3 будівництво,реконструкція та капітальний ремонт  водогонів, мереж водопостачання 

та водовідведення; 

3.2.4 поточний ремонт  водогонів, мереж водопостачання та водовідведення; 

 

4   Фінансове забезпечення Програми 
4.1  Фінансування  заходів Програми  здійснюється в першу чергу за  рахунок  коштів 

міського бюджету. При  наявності  відповідних  державних  та   обласних  програм,   які 

передбачають   фінансування   заходів  за  відповідними  напрямками,  залучаються  кошти 

державного  та  обласного  бюджетів. Фінансування здійснюється у межах бюджетних 

призначень. 

4.2  Заходи та обсяги видатків з міського бюджету по роках  додаються до Програми. 

 

5  Очікуваний  результат 
5.1  Виконання Програми дасть можливість забезпечити: реалізацію державної політики у 

сфері питної води та питного водопостачання: 



5.1.1  підвищити  якість послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та 

водовідведення; 

5.1.2 забезпечити  населення міста, підприємств, установ та організацій питною водою 

нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання; 

5.1.3 поліпшити санітарно-епідемічну ситуації щодо забезпечення питною водою та 

зниження на цій основі захворюваності населення; 

5.1.4  запровадити на підприємстві питного водопостачання та водовідведення сучасні 

технологій, матеріали, реагентів, обладнання тощо, підвищити ефективність функціонування 

підприємства питного водопостачання та водовідведення, знизити  витрати матеріальних і 

енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення, 

5.1.5 модернізувати інфраструктуру підприємств питного водопостачання, оптимізувати 

співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.  

 

6  Виконавці Програми 
6.1 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,  

6.2  Управління ЖКГ Шепетівської міської ради, 

6.3  Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства. 

 

7 Контроль за виконанням програми. 
7.1 Виконання Програми передбачено на період 2023-2025 років з щорічним аналізом 

використання коштів на заплановані роботи.  
7.2 Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється 

управлінням житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради та виконавчим 

комітетом  Шепетівської міської ради. 

 

 

 

 

Начальник управління ЖКГ                                                      Юрій  ГУДЗИК 

 

 

Секретар міської ради                                                                Роман  ВОЗНЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Програми «Питна вода» 

на 2023-2025 роки 

 

 

Заходи 

Програми «Питна вода» 

на 2023-2025 роки 

 

 

№ 

п/п 

Найменування заходів Обсяг бюджетних коштів по роках, тис. грн. 

2023 2024 2025 Всього 

1 2 3 4 5 6 

1 Поточний ремонт та 

обслуговування  станцій 

доочистки води 

500,00 500,00 500,00 1500,00 

2 Дослідження води в криницях на 

хімічне та бактеріальне 

забруднення ,  хлорування, 

дезінфекція, знезараження води в 

криницях 

250,00 250,00 250,00 750,00 

3 

Будівництво,  реконструкція, 

капітальний ремонт  водогонів, 

мереж водопостачання та 

водовідведення 

10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 

4 
Поточний ремонт водогонів, 

мереж водопостачання та 

водовідведення 

10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 

 

 

 

 

 

Начальник управління житлово- 

комунального господарства                                             Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                  Роман ВОЗНЮК 

 


