
                                                                                                            
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 19 жовтня   2012 року        № 242 

смт. Голованівськ 

 

Про  затвердження районної 

цільової програми «Питна вода 

Голованівського району на 2013-2020роки 

 

Hа  виконання Закону України «Про внесення змін до закону України 

«Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020роки» 

від 20 жовтня 2001року № 3933-VІ, рішення Кіровоградської обласної ради 

від 17 лютого 2012року № 264 «Про затвердження обласної цільової 

програми «Питна вода Кіровоградської області» на 2012-2020роки, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити районну цільову програму «Питна вода Голованівського 

району» на 2013-2020роки (додається). 
 

2. Рекомендувати  районній державній адміністрації   під час розроблення 

районного бюджету на 2013-2020роки передбачати видатки, на виконання 

заходів передбачених даною Програмою. 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 18 липня 

2007року № 143 «Про районну програму «Питна вода Голованівського 

району на 2007-2020роки».  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань екології, благоустрою, споживчого ринку, побутового 

обслуговування населення та житлово-комунального господарства. 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням Голованівської 

 районної ради 

 від  19 жовтня 2012 року   

 №  242 

 

 

Районна цільова програма 

"Питна вода Голованівського району"  

на 2013-2020 роки 

 
 

Розділ І.  Загальні положення, сучасний стан 

водопровідно-каналізаційної мережі та якості питної води 

 

Районна цільова програма "Питна вода Голованівського району" на 

2013-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до: 

Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" 

на 2006-2020 роки"; 

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про  

Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"; 

Закону України "Про питну воду та питне водопостачання". 

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо 

забезпечення населення району якісною питною водою. 

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; 

обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних 

для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації 

систем питного водопостачання та водовідведення. 

Так як район розташований в межах Українського кристалічного масиву 

водопостачання населених пунктів здійснюється з відкритих та підземних 

водозаборів. З 24 сільських та селищних рад використовують для питного 

водопостачання підземні води 23 і лише Побузька селищна рада 

використовує поверхневі води, 50 сільських населених пункти споживають 

підземні води. 

Централізованим водопостачанням забезпечено населення 11 

населених пунктів, що складає 39,6 % загальної їх кількості, або понад  

44915 чол.  



Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства району 

характеризується дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для належної 

експлуатації та обслуговування систем водопостачання і водовідведення, 

недосконалістю структури управління галуззю та нормативно-правової бази 

для забезпечення її надійного і ефективного функціонування.  

Протяжність водопровідних мереж складає 74 км, з яких 

знаходиться в аварійному та ветхому стані – 53,9 км, або 72,8%. Втрати 

питної води в мережах в цілому по району склали 31,2%.  

Водопостачання населених пунктів здійснюють 13 підприємств,                   

із яких 3 - комунальної власності, 10 - агроформування. 

Проводиться робота по передачі мереж водопостачання у комунальну 

власність територіальних громад, а потім проводиться передача в оренду 

мереж комунальним підприємствам.  

Незадовільна ситуація з водопостачанням сільських населених пунктів, 

згідно статистичних даних лише громадяни смт Побузьке майже повністю 

забезпечені водопроводом (з 5900 жителів централізованим водопостачанням 

забезпечені 5760 чоловік).  

60,8 відсотків сільського населення району для питних цілей 

використовує воду з індивідуальних колодязів. 

Із наявних 52 водозабірних свердловин 23,5 % знаходиться у 

несправному стані, або не експлуатується через відсутність насосно-силового 

обладнання. 

Після реформування колгоспів частину водогонів передано на баланс 

сільським радам, частина залишилась на утриманні населення і питання 

стоїть про кількість води, а не її якість. Відсутні особи, відповідальні за 

утримання водопровідних мереж. Не вирішується питання покращення 

санітарно-технічного стану сільських водопроводів, дотримання вимог 

Державних санітарних норм та правил 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною. Через постійний дефіцит 

фінансових ресурсів у місцевих бюджетах проводяться тільки аварійні 

роботи, профілактичні заходи майже не здійснюються. 

Постійний контроль та моніторинг за якістю питної води в процесі її 

відбору, обробки та у розподільних мережах на відповідність її показників 

нормативним вимогам здійснюють підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства району, які надають населенню послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

 

Розділ II.  Мета Програми 

 

Метою Програми є покращення забезпечення населення 

Голованівського району питною водою нормативної якості в межах науково 

обґрунтованих нормативів питного водоспоживання, відновлення, охорона та 

раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток 

водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності 

її функціонування, забезпечення конституційних прав громадян на достатній 

життєвий рівень та екологічну безпеку. 

 



Розділ IIІ. Шляхи і способи розв'язання проблеми. 

 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної 

політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого 

водопостачання та водовідведення; охорони та попередження забруднення 

джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог 

державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного 

водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-

дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх 

матеріалів, технологій, обладнання та приладів. 

Проблему передбачається розв'язати шляхом: 

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та 

водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки 

екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на 

відповідність установленим вимогам; 

інвентаризації каналізаційних очисних споруд; 

будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних 

споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються 

у водні об'єкти; 

впровадження обладнання та приладів по наданню якісної питної води; 

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого 

водопостачання на виконання доручення Кабінету Міністрів України від      

31 липня 2010 року №43824/1/1-10 ; 

 

впровадження новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, 

використання яких спрямоване на енерго- і ресурсозбереження,  підвищення 

якості питної води та очищення стічних вод. 

Програма розрахована на 7 років і виконуватиметься у два етапи:  

перший етап:  2013 - 2015 роки; 

другий етап:   2016 - 2020 роки. 

На першому етапі (2013-2015 роки) передбачається: 

розробити схеми оптимізації роботи систем централізованого 

водопостачання та водовідведення населених пунктів; 

здійснити інвентаризацію каналізаційних очисних споруд; 

забезпечити дотримання вимог нормативних документів у сфері 

здійснення контролю за якістю питної води, що споживається; 

впровадження обладнання та приладів по наданню якісної питної води. 

На другому етапі (2016-2020 роки) передбачається завершити найбільш 

капіталовитратні заходи, що покращить забезпечення населення району 

якісною питною водою: 

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання; 

будівництво та реконструкцію водозабірних, водопровідних та 

каналізаційних очисних споруд; 

Паспорт та ресурсне забезпечення Програми наведено в додатках 1, 2. 



 

Розділ IV.  Завдання і заходи Програми 

 

Для досягнення визначеної мети необхідно вирішити основні завдання 

Програми: охорона джерел питного водопостачання та доведення якості 

питної води до встановлених нормативів. 

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатках 3, 5. 

Перелік конкретних заходів на відповідний рік буде формуватися після 

прийняття бюджетів усіх рівнів у межах затверджених видатків на 

визначенні завдання Програми.  

 

Розділ V.  Очікувані результати, ефективність Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та 

питного водопостачання; 

підвищити якість питної води та очищення стічних вод; 

забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення 

стічних вод та питної води; 

поліпшити санітарно-екологічну ситуацію в районі; 

забезпечити охорону джерел питного водопостачання; 

впровадити на підприємствах питного водопостачання та 

водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, 

приладів і матеріалів; 

зменшити непродуктивні втрати питної води; 

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що 

отримує послуги з централізованого водопостачання. 

Зокрема, на першому етапі передбачається здійснення розроблення схем  

оптимізації систем водопостачання та водовідведення селищ міського типу; 

будівництва очисних споруд на території Голованівської районної 

центральної лікарні; будівництва та реконструкції питних водозаборів у смт 

Голованівськ, селах Ємилівка, Наливайка та інших. 

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 4. 

 

Розділ VІ.  Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок: 

коштів Державного бюджету України; 

коштів обласного бюджету; 



коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування 

заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів; 

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення 

відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку; 

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, 

коштів міжнародних програм, благодійних внесків. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки 

проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах 

видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за 

виконання завдань і заходів Програми. 

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми 

спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за 

умови співфінансування з інших джерел. 

Структурний підрозділ райдержадміністрації з питань житлово-

комунального господарства подає щороку під час підготовки проекту району 

бюджету на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з 

районного бюджету з урахуванням пропозицій суб’єктів реалізації програми. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 9,720 млн. 

гривень, з яких за рахунок державного бюджету – 7,385 млн. гривень, 

обласного бюджету – 1,880 млн. гривень, місцевих бюджетів – 0,453 млн. 

гривень. 

 

Розділ VІІ.  Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Організація взаємодії та забезпечення координації діяльності місцевих 

органів виконавчої влади, окремих підприємств і організацій, незалежно від 

їх підпорядкованості та форми власності, в питаннях виконання положень 

Програми та корегування передбачених нею заходів відповідно до наявних 

фінансових і матеріальних ресурсів покладається на постійну комісію 

районної ради з питань екології, благоустрою, торгівлі, споживчого ринку, 

побутового обслуговування населення та житлово-комунального 

господарства. 

Організацію виконання заходів Програми, координацію діяльності, 

загальний контроль стану забезпечення населення питною водою в 

необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів здійснюють 

відповідно до їх повноважень: 

на районному рівні – відділ регіонального розвитку, містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства районної державної 

адміністрації. 

Безпосереднє виконання заходів програми покладається на 

райдержадміністрацію  відповідно до повноважень.  

Районна державна адміністрація щорічно розробляє заходи щодо 

реалізації Програми за підсумками попереднього року, з урахуванням 

можливостей їх фінансування, для затвердження місцевою  радою. 



Райдержадміністрація надає інформацію про хід виконання Програми 

головному управлінню житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним 

періодом, сільські та селищні ради до 1 числа місяця, наступного за звітним 

періодом. 

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства районної державної адміністрації про виконання 

Програми інформує постійну комісію Голованівської районної ради з питань 

екології, благоустрою, торгівлі, споживчого ринку, побутового 

обслуговування населення та житлово-комунального господарства щороку до 

15 січня, а головне управління житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації – щороку до 15 липня та 10  січня. 

 

 


