
                                                                                                          

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Четверта сесія  VIIІ скликання 

"12"лютого 2021р.   смт Ємільчине №__193__ 

 

 

 

Про затвердження Програми 

Ємільчинської селищної ради «Питна 

вода» на 2021-2023 роки 

 

        

       Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з метою покращення забезпечення населення питною водою 

нормативної якості, реформування та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, 

підвищення ефективності та надійності її функціонування, відновлення, охорони та 

раціонального використання джерел питного водопостачання та враховуючи рекомендації 

постійної комісії селищної ради з  питань   соціально-економічного   розвитку, 

промисловості, підприємництва та    житлово-комунального  господарства, селищна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму Ємільчинської селищної ради «Питна вода» на 2021-2023 роки   (далі  

Програма) (додається). 

 

2. Фінансовому відділу селищної ради (Кириленко І.Б.) у процесі виконання селищного 

бюджету передбачати кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією заходів 

Програми, в межах можливостей селищного бюджету. 

 

3. Виконавцям заходів Програми передбачити кошти на фінансування заходів з реалізації 

Програми та щороку до 1 лютого інформувати селищну раду про виконання Програми. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з  питань   

соціально-економічного   розвитку, промисловості, підприємництва та    житлово-

комунального  господарства. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК  

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

« Про затвердження Програми Ємільчинської селищної ради «Питна вода» на 2021-2023 

роки» 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення четвертої сесії Ємільчинської 

селищної ради  VIII скликання 

від 12.02.2021 р. № 193 

 

ПРОГРАМА 

 Ємільчинської селищної ради «Питна вода» на 2021-2023 роки 

 

І. Загальна характеристика програми  

 

1. Ініціатор розроблення програми  Ємільчинська селищна рада 

2. Розробник програми Ємільчинська селищна рада 

3. Співрозробники програми Відділи виконкому селищної ради, КП 

«Водоканал» Ємільчинської селищної ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

 

5. Учасники програми Відділи виконкому селищної ради, КП 

«Водоканал» Ємільчинської селищної ради, 

комунальні підприємства та установи, приватні 

та державні підприємства, населення 

6. Терміни реалізації програми 2021-2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконання програми  

(для комплексних програм) 

Державний бюджет, обласний бюджет, 

селищний бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

У межах фінансових можливостей 

8.1. В тому числі бюджетних коштів У межах фінансових можливостей 

 з них:  

 - коштів державного бюджету У межах фінансових можливостей 

 - коштів місцевого бюджету У межах фінансових можливостей 

 - коштів підприємств У межах фінансових можливостей 

 - коштів з інших джерел  У межах фінансових можливостей 

9. Основні джерела фінансування 

програми 

Державний, місцеві бюджети, кошти 

підприємств та населення 

 

Програма Ємільчинської селищної ради «Питна вода» на 2021-2023роки» (далі – 

Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення 

якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання». 

Забезпечення населення питною водою є для усіх населених пунктів селищної ради є 

однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідне для збереження здоров’я, 

поліпшення умов життєдіяльності і підвищення рівня життя населення. 

Розроблення Програми обумовлено: 

- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного 

водопостачання; 

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих 

населених пунктах внаслідок низької якості питної води; 

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного 

водопостачання та водовідведення; 

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного 

водопостачання та водовідведення населених пунктів; 

- 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 технічному стані та експлуатації систем питного 

водопостачання та водовідведення. 

 

ІІ. Основні проблеми і пріоритети Програми 

 

Централізоване водопостачання та водовідведення 

Централізованим питним водопостачанням забезпечене селище Ємільчине,  

централізованим водовідведенням – селище Ємільчине. 

Обслуговування та утримання водопровідно-каналізаційних мереж в смт Ємільчине 

проводить КП «Водоканал» Ємільчинської селищної ради.   

КП «Водоканал» надає послуги з централізованого водопостачання 1912 споживачам. 

Водозаборами для водопостачання є дві артезіанські свердловини: 

- артсвердловина № 957, глибина 85 м, експлуатується з 2002 року, дебет  –   48м3/год. 

- артсвердловина № 962, глибина 62 м, експлуатується з 2008 року, дебет –  66 м3/год. 

Якість води із цих артсверловин має відхилення від Державних санітарних норм та 

правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за вмістом 

заліза, тому вода, що подається у водопровідну мережу, очищається на станції знезалізнення. 

Протяжність зовнішніх водопровідних мереж 36,5 км. Водогінна мережа на 30% 

складається із поліетиленових, 30% із металевих, 40% із чавунних труб. Більше 60% мереж 

потребують реконструкції та заміни. 

Водопровідно-каналізаційні мережі використовуються більше 40 років, капітальні 

ремонти не проводились, проводяться поточні ремонти у випадку аварій на водопровідній 

мережі.  

Якість питної води у водопроводі регулярно контролюється органами 

Держпродспоживслужби України, при виявленні відхилення від нормативів проводяться 

відповідні заходи, які дозволять забезпечити досить високу якість води у водопроводі. 

Станом на 01.01.2021 р. тариф на послуги з централізованого водопостачання для населення 

становить: для населення – 17,74 грн, для інших споживачів – 21,29 грн. за 1 м3. 

КП «Водоканал» надає послуги з централізованого водовідведення 1020 споживачам 

селища Ємільчине. Це мешканці багатоповерхових будинків центральної частини селища. 

Протяжність каналізаційних мереж в смт Ємільчине становить - 5,5 км. Збір і подачу 

на очисні споруди стічних вод забезпечують 4 каналізаційно-насосних станцій. Стічні води 

подаються на очисні споруди каналізації, де очищаються і скидаються в р.Уборть. 

Каналізаційна мережа експлуатується більше 40 років, її капітальний ремонт не 

проводився, проводилися поточні ремонти окремих аварійних ділянок.  

Діючий каналізаційний колектор по вул. 1 Травня є зношеним: відбулося просідання 

окремих ділянок колектора із порушенням руху стоків. У 2013 році розпочато реконструкцію 

цього каналізаційного колектора шляхом облаштування напірного каналізаційного 

колектора, необхідно добудувати ще одну каналізаційно-насосну станцію. 

Станом на 08.01.2018 р. тариф на послуги з централізованого водовідведення для населення 

становить: для населення – 36,32 грн., для інших споживачів – 47,21 грн. за 1 м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне водопостачання та водовідведення 



В інших населених пунктах району питне водопостачання забезпечується із 

артсвердловин (школи в селах Андрієвичі, Великий Яблунець, МиколаЇвка), 

сільськогосподарські підприємства в селах Андрієвичі, Великий Яблунець, Горбове, Куліші, 

Симони, Середи, Степанівка, Мокляки, Хутір-Мокляки) та шахтних колодязів.  

Якість питної води у закладах загальної середньої та дошкільної освіти,  

підприємствах регулярно контролюється органами Держпродспоживслужби України.  

Якість води, яка споживається у приватних домоволодіння, майже не контролюється, 

тому можна стверджувати, що вона залежить лише від якості виконання будівельних робіт 

при облаштуванні шахтних колодязів і є досить низькою. Якість води у більшості шахтних 

колодязів залежить від рівня ґрунтових вод: при їх значному підвищенні чи зниженні якість 

води різко знижується внаслідок забруднення мулом (при зниженні рівня) чи забрудненими 

поверхневими водами (при підвищенні).  

Разом з тим, на території селищної ради є 176 артезіанських свердловин. Із них 

експлуатується лише 22 свердловини. Інші знаходяться в незадовільному технічному стані, 

не відповідають діючим санітарним нормам і правилам або взагалі зруйновані.  

У приватних домоволодіннях смт Ємільчине та в інших населених пунктах району все 

водовідведення проводиться у вигрібні ями, які очищуються неорганізовано без контролю 

якості стічних вод. 

 

ІІІ. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є покращення забезпечення населення питною водою нормативної 

якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення 

ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я 

населення; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного 

водопостачання. 

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення таких завдань: 

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, облаштування їх 

відповідно до санітарно-епідеміологічних вимог; 

- підвищення ефективності та надійності експлуатації систем водопостачання, 

водоочистки і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних 

заходів;  

- удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю 

якості питної води; 

- розвитку систем збору, транспортування питної води та водовідведення;  

- розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та 

водовідведення;  

- розвитку господарського механізму водокористування, що стимулює економію 

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

функціонування водопровідно-каналізаційної мережі. 

 

IV.  Напрями та заходи виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами: 

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання; 

- розвиток та реконструкція систем водопостачання, водоочистки та водовідведення; 

- забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та 

енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і 

відповідним обладнанням та приладами контролю. 

Виконання Програми потребує нормативно-правового забезпечення, реалізації 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та населенням основних 

завдань Програми. 

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає: 



- очищення поверхневого стоку, будівництво систем водовідведення в населених 

пунктах, кардинальне покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання; 

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу 

сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод, від забруднення 

іншими чинниками навколишнього середовища, від забруднення із злочинними намірами. 

Серед заходів, що дадуть змогу значно поліпшити якість питного водопостачання, 

суттєве значення мають заходи щодо покращення стану зон санітарної охорони джерел 

питного водопостачання, які включають:  

- проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; 

здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і третьому 

поясах зон санітарної охорони;  

- винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних 

забруднювачів – звалищ, полігонів твердих побутових відходів тощо; 

- недопущення забруднення джерел водопостачання із злочинними намірами. 

Нормативно-правове забезпечення Програми включає: 

- розроблення нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері 

гарантованого забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я питною водою; 

- розроблення екологічних нормативів якості води у джерелах питного 

водопостачання. 

Удосконалення водозаборів з поверхневих і підземних джерел водопостачання та 

технологій підготовки питної води передбачає: 

- проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-

економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів; 

- розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від забруднення. 

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення 

передбачає: 

- реконструкцію систем водопостачання житлових будинків; 

- широке застосування систем водоочистки питної води у житловому секторі, у 

закладах громадського харчування, на об’єктах виробництва та переробки продукції 

тваринництва; на об’єктах виробництва продовольчих товарів; 

- будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод в населених пунктах 

району; 

- запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення. 

Особливу увагу слід надати розширенню використання підземних вод. Це викликане 

необхідністю забезпечення резервним водопостачання населених пунктів на випадок 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

Основним завдання розвитку систем питного водопостачання та водовідведення у 

населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою 

нормативної якості. 

З метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування 

населення, підготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості і культури 

спеціалістів підприємств питного водопостачання та водовідведення, для ефективного 

виконання пріоритетних напрямів реалізації Програми передбачається: 

- залучення громадських організацій до участі у заходах, передбачених цією 

Програмою; 

- організація конкурсів і виставок водозберігаючих, енергозберігаючих технологій, 

засобів підготовки та подачі питної води, систем водовідведення і знезараження стічних вод; 

- підтримка природоохоронних акцій щодо захисту і збереження джерел питного 

водопостачання на державному та місцевому рівнях. 

 

V. Етапи виконання Програми 

 

Програма розрахована на 3 роки, виконуватиметься у один етап, який передбачає 

виконання таких заходів: продовження реконструкції та розвитку водопровідно-



каналізаційних споруд та мереж, масове поширення систем водоочистки питної води, 

розвиток систем автоматизованого контролю та управління, залучення довгострокових 

фінансових ресурсів на капітальні інвестиції  у системи водопостачання та водовідведення. 

 

VІ. Показники продукту Програми 

 

№ 

п/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок дії 

програми 

Після 

виконання 

Програми 

Всього витрат на 

виконання програми, 

тис.грн. 

1. Показники продукту Програми 

1.1 Кількість абонентів, 

які користуються пос-

лугами централізова-

ного водопостачання: 

    

 смт Ємільчине абонентів 1912 2100 У межах фінансових 

можливостей 

1.2. Протяжність мереж 

водопостачання: 

    

 смт Ємільчине км 36,5 42 У межах фінансових 

можливостей 

1.3. Протяжність мереж 

водовідведення 

    

 смт Ємільчине км 5,5 6,0 У межах фінансових 

можливостей 

1.4. Кількість 

облаштованих 

природних джерел та 

витоків річок 

 

одиниць 

 

2 

 

7 У межах фінансових 

можливостей 

2. Показники якості Програми 

2.1  Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та 

водовідведення. 

2.2  Поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та 

зниження на цій основі захворюваності населення. 

2.3 Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх 

відновлення. 

2.4 Зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного 

водопостачання та водовідведення. 

2.5 Впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних 

технологій, матеріалів, реагентів, обладнання.  

2.6 Модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання та водовідведення 

для зменшення виникнення аварій. 

 



 

VІІ. Заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Напрямки діяльності  

та заходи Програми 

Термін 

виконання 

заходу, 

роки 

Відповідальний 

виконавець, 

джерела та обсяги 

фінансування, тис.грн. 

Всього 2021 2022 2023 

1. Розвиток систем водопостачання: 

1.1. Реконструкція свердловин із заміною 

глибинних насосів в смт Ємільчине  

2021-2023 КП «Водоканал»   
державний бюджет - - - - 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела  - - - - 

1.2. Капітальний ремонт резервуарів питної води 

по вул. Військовій та будівництво станції 

другого підйому на водопровідній мережі в 

смт Ємільчине 

 

2021-2023 

Виконком селищної ради, 

КП «Водоканал» 
 

державний бюджет В межах фінансових можливостей 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

1.3 Придбання засипки до установки 

знезалізнення води 

2021-2023 КП «Водоканал»   
державний бюджет - - - - 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела - - - - 

1.4 Капітальний ремонт магістрального 

водопроводу по вул. 1 Травня в смт 

Ємільчине.  

2021-2023 Виконком селищної ради, 

КП «Водоканал»  
 

державний бюджет В межах фінансових можливостей 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела - - - - 

1.5 Підготовка матеріалів для отримання 

спеціального дозволу на користування 

надрами (підземні води) КП «Водоканал» 

Ємільчинської селищної ради 

2021-2023 КП «Водоканал»   
державний бюджет - - - - 
місцевий бюджет - - - - 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела - - - - 



№ 

з/п 

Напрямки діяльності  

та заходи Програми 

Термін 

виконання 

заходу, 

роки 

Відповідальний 

виконавець, 

джерела та обсяги 

фінансування, тис.грн. 

Всього 2021 2022 2023 

1.6. Заміна аварійних ділянок водопровідної 

мережі в смт Ємільчине 

2021-2023 КП «Водоканал»   
державний бюджет * * * * 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

1.7. Розвиток систем водопостачання в інших 

населених пунктах 

 

  

 

2021-2023 Виконком селищної ради  
державний бюджет В межах фінансових можливостей 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

1.8 Облаштування бюветів для водопостачання в 

населених пунктах громади 

2021-2023 Виконком селищної ради  
державний бюджет  
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

1.9 Розвиток систем водозабезпечення у 

закладах загальної середньої освіти у селах 

 

2021-2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради 
 

державний бюджет - - - - 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства - - - - 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

1.10. Встановлення будинкових засобів обліку 

споживання води  

2021-2023 

 

Виконком селищної ради, 

КП «Водоканал» 
 

державний бюджет - - - - 
місцевий бюджет - - - - 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Напрямки діяльності  

та заходи Програми 

Термін 

виконання 

заходу, 

роки 

Відповідальний 

виконавець, 

джерела та обсяги 

фінансування, тис.грн. 

Всього 2021 2022 2023 

2. 

 

 

Розвиток систем водовідведення 

2.1. Заміна каналізаційних мереж в смт 

Ємільчине 

2021-2023 

 

Виконком селищної ради, 

КП «Водоканал»  
 

державний бюджет В межах фінансових можливостей 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

2.2. Розвиток каналізаційних мереж в смт 

Ємільчине 

2021-2023 

 

КП «Водоканал»   
державний бюджет - - - - 
місцевий бюджет - - - - 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

2.3 Реконструкція каналізаційного колектора Д 

500 мм в смт Ємільчине по вул. 1Травня 

2021-2022 

 

Виконком селищної ради, 

КП «Водоканал» 
 

державний бюджет В межах фінансових можливостей 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

2.4 Модернізація насосного обладнання на 

каналізаційно-насосних станціях в смт 

Ємільчине 

2021-2023 

 

КП «Водоканал»   
державний бюджет - - - - 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела - - - - 

2.5. Капітальний ремонт очисних споруд 

каналізації в смт Ємільчине 

2021-2023 

 

Департамент регіонального 

розвитку ОДА, виконком 

селищної ради, КП 

«Водоканал»  

 

державний бюджет В межах фінансових можливостей 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 



№ 

з/п 

Напрямки діяльності  

та заходи Програми 

Термін 

виконання 

заходу, 

роки 

Відповідальний 

виконавець, 

джерела та обсяги 

фінансування, тис.грн. 

Всього 2021 2022 2023 

кошти підприємства - - - - 
інші джерела - - - - 

3. Придбання автотехніки 

3.1. Ремонт та придбання автотехніки для роботи 

по обслуговуванню централізованого 

водопостачання та водовідведення 

2021-2023 

 

КП «Водоканал» 

Ємільчинської селищної 

ради 

 

державний бюджет - - - - 
місцевий бюджет В межах фінансових можливостей 
кошти підприємства В межах фінансових можливостей 
інші джерела В межах фінансових можливостей 

        



VІІІ. Фінансове забезпечення програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

-  коштів Державного бюджету України, коштів місцевих бюджетів; 

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до 

програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, 

встановленому законом; 

- коштів інших підприємств; 

- інших джерел надходження, не заборонених законодавством. 

Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення 

здійснюватиметься за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам 

на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів та підприємств на умовах 

співфінансування. 

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюватиметься відповідно до 

законів України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про охорону навколишнього 

природного середовища». 

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється відповідно до закону. 

Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми передбачатиметься в межах 

можливостей селищного бюджету. 

  

ІХ. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання 

та водовідведення; 

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та 

зниження на цій основі захворюваності населення; 

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх 

відновлення; 

- впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення 

сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо; 

- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та 

водовідведення; 

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного 

водопостачання та водовідведення; 

- модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання. 

 

Х. Управління та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та планування робіт на основі визначених Програмою заходів забезпечує 

виконком селищної ради. 

Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісії селищної ради з 

питань комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, 

житлово-комунального  господарства та сфери послуг та виконком селищної ради. 

Виконавці Програми щороку до 1 лютого інформують селищну раду про хід 

виконання відповідних заходів Програми за попередній рік. 

 

 

Перший заступник селищного голови                                                     Олександр РОМАНЮК 
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