
   
УКРАЇНА  

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 СОРОК ДЕВ′ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

 

від  28  грудня 2018 року                                                                                              № 1323 

м. Мала  Виска 

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

комунального підприємства Мала Виска 

Водоканал на 2018 – 2020 роки  

 

Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою 

фінансового забезпечення благоустрою населених пунктів території Маловисківської 

міської  ради Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

Водоканал  на 2018 – 2020 роки,  виклавши її в такій редакції  (додається). 

2. Рішення міської ради від 27.10.2018 року № 740 «Про затвердження Програми 

розвитку комунального підприємства Мала Виска Водоканал на 2018 – 2020 роки», 

вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово – комунального господарства та комунальної власності 

(голова Бровченко О.Д.) та на першого заступника міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради Бакалінського О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Ю.Л.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської 

міської ради 

від  28 грудня 2018 року № 1323 

Секретар ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

______________________ 

 

ПРОГРАМА 

 розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» 

на 2018-2020 роки 

 

1. Загальні положення. 

Комунальне підприємство "Мала Виска Водоканал" (надалі за текстом - 

підприємство) є комунальною власністю Маловисківської міської ради, створене на базі 

ДП "Мала Виска Водоканал" обласного комунального виробничого підприємства 

"Дніпро-Кіровоград", на підставі рішення сесії Маловисківської міської ради N 210 від 30 

червня 2004 року. У своїй діяльності "Підприємство" керується чинним законодавством 

України та цим статусом. Власником підприємства виступає Маловисківська міська рада 

(надалі "Власник"). 

Місцезнаходження підприємства: вул. Київська, 1, м. Мала Виска, Кіровоградської 

області,26200. "Підприємство" є юридичною особою має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків, ідентифікаційний код, печатку із своїм найменуванням. 

 

2. Мета та завдання програми. 

Метою  діяльності "Підприємства"  є  забезпечення  споживачів  питною  водою  і 

водовідведення стічних вод з наступним їх очищенням, надання послуг підприємствам, 

організаціям і установам усіх форм власності, а також фізичним особам, і реалізація на цій 

основі одержаного чистого прибутку для соціальних,   економічних і   інших     потреб     

членів трудового  колективу "Підприємства", створення нових робочих місць. Завданням 

програми та предметом діяльності  "Підприємства" є правильна експлуатація систем 

водопостачання і водовідведення, які перебувають на балансі "Підприємства", а саме: 

забезпечення споживачів водою питної якості у відповідності з вимогами чинного 

законодавства для господарсько-питних і комунальних потреб населення на підставі 

укладених з абонентами договорів, гасіння пожеж, а також технологічних процесів 

промислових підприємств; 

забезпечення прийому і відведення побутових стічних вод в комунальні каналізації 

згідно з вимогами "Правил прийому виробничих стічних вод в системи каналізації 

населених міст"; 

очищення стічних вод до вимог, встановлених природоохоронними органами; 

попередження передчасного зносу трубопроводів, споруд і обладнання та 

додержання надійності їх роботи; 

забезпечення надійності і безперебійності роботи споруд з заданими 

технологічними режимами роботи, а також технологічних засобів і автотранспорту; 

усунення аварій та ушкоджень, вивчення причин їх виникнення з метою 

попередження в майбутньому; 

ліквідація витоків води, боротьба з втратами і не раціональним використанням 

води; 

виконання природоохоронних засобів, які спрямовані на охорону 

повітряного та водного середовища від забруднень шкідливими, скидами стічних вод та 

відходами виробництва; 



виконання ремонтних та будівельно-монтажних робіт, споруд і мереж 

господарським способом або на договірних умовах зі сторонніми організаціями; 

експлуатація джерел підземних вод з підстав, визначених законодавством. 

Діяльність "Підприємства" включає: виконання ремонтно-відновлювальних  робіт 

на спорудах водопровідних та каналізаційних мереж, збір та вивезення твердих побутових 

відходів. 

 

3.Сучасний стан підприємства. 

Підприємство оснащене автотранспортним парком: асенізаційний автомобіль, 

вантажний автомобіль, екскаватор, автокран,сміттєвоз. Вся техніка потребує поточного та 

капітального ремонту. 

Підприємство   відчуває   дефіцит   фінансових   ресурсів,   необхідних   для   належної 

експлуатації  і   обслуговування   системи   водопостачання  та  водовідведення.   На  85   

%  зношені мережі, потребують заміни та ремонту насосні агрегати та запірна арматура, 

водонапірні башти, очисні споруди потребують капітального ремонту.  

Вода по міським водопровідним мережам, які прокладались в 1950-2015 роках, 

протяжністю 67 км подається з 16 артезіанських свердловин та 3 шахтних колодязів. На 

свердловинах встановлені насосні агрегати марок ЄЦВ, Водолій та виробництва Італії. 

Для рівномірного забезпечення питною водою населення та підприємств є 12  

водонапірних башт та 2 резервуари по 100 мЗ.  Водопровідне господарство подало в 2016 

році 164,5 тис. м3/рік питної води, обслуговує вуличні водопровідні колонки, 4472 

абонентів населення та 183 організацій і підприємств. 

Контроль якості питної води проводить лабораторний відділ Держпроспоживслужби 

України в Кіровоградській області. 

Підприємство здійснює очистку стічних вод на очисних спорудах до повної 

біологічної очистки, загальною потужністю 700 м3/добу, за 2016 рік прийнято 54,4 тис. м3 

стоків, 149,0 м3/добу. Стічні води збираються міськими каналізаційними мережами 

протяжністю 13,3км, що прокладені в центральній частині міста по дев'яти вулицях та у 

житловій зоні бувшого цукрового заводу і подаються за допомогою каналізаційної 

насосної станції на очисні споруди міста та цукрозаводу.  

Контроль якості стічних вод проводить вимірювальна лабораторія ТОВ 

«Кіровоградський експертний центр», згідно договору. 

Стічні води після очистки випускаються в р. Мала Вись. Підприємство здійснює 

збір та вивезення твердих побутових відходів спеціальним автомобілем-сміттєвозом. 

Аналіз діяльності підприємства показує, що водопостачання та каналізація в 

останні роки є збитковими внаслідок об'єктивних та суб'єктивних причин: 

 - зростання цін на паливо-мастильні матеріали; 

  - зростання цін на енергоносії; 

  - підвищення мінімального розміру заробітної плати. 

Із-за відсутності коштів на розвиток підприємства не ведуться в повному обсязі 

роботи по ремонту водогонів, очисних споруд, капітального ремонту потребує техніка 

підприємства. 

Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  

підприємство потребує виділення коштів з місцевого бюджету на поповнення внесків до 

статутного капіталу. 

 



№ 

п\

п 

Назва об’єкта Необхідні роботи Міський 

бюджет 

2018р 

тис.грн. 

Кошти 

підприєм

ства 

2018р 

тис.грн. 

Держав-

ний 

бюджет 

2019р 

тис.грн 

Міський 

бюджет 

2019р 

тис.грн. 

Кошти 

підприємс

тва 2019р 

тис.грн. 

Міський 

бюджет 

2020р 

тис.грн. 

Кошти 

підприємст

ва 2020р 

тис.грн. 

1 селище 

Заповідне  

Ремонт та 

фарбування башт 

“Рожновського” 

    6,0  6,0 

Ремонт водопровідної 

мережі (пориви) 

 5,5   2,5  2,5 

Ремонт 

водорозбірних 

колонок 

 1,4   1,4  1,4 

Реконструкція 

водопровідної 

мережі, придбання 

«Каскаду» 

    3,0   

2 селище Вишневе  Ремонт насосної 

станції в с.Лозуватка. 

 1,5   1,5  1,5 

Ремонт водопровідної 

мережі (пориви) 

 5,5   5,5  5,5 

Реконструкція 

водопровідної 

мережі, придбання 

«Каскаду», насосу 

       

3 село Паліївка 

 

Поточний ремонт 

шахтного колодця 

 2,5   2,5  2,5 

4. житловий масив 

вул. 

Кондратюка, 

м.Мала Виска 

 Очистка і ремонт 

оглядових колодязів 

самотічного 

каналізаційного 

колектора та 

водопровідних мереж 

       



5 житловий масив 

вул.О.Кошового, 

м.Мала Виска 

Очистка і ремонт 

оглядових колодязів 

самотічного 

каналізаційного 

колектора та 

водопровідних мереж 

 2,5   2,5  2,5 

6 м. Мала Виска Заміна та ремонт 

електрообладнання  

на водопроводі та 

каналізації 

 5,5   15,5  15,5 

Заміна та ремонт 

запірної арматури на 

водопроводі та 

каналізації 

 8,0   18,0  18,0 

Ремонт та заміна 

водопровідної мережі 

(пориви) 

 15,0   25,0  25,0 

Ремонт та 

фарбування башт  

«Рожновського»  

    12,0  12,0 

 Поточний ремонт 

очисних споруд 

(будівлі,  покрівлі) 

 4,0   8,0  8,0 

Поточний ремонт 

КНС (покрівля) 

 16,0   18,0   

Очистка та 

хлорування 

водопровідних мереж 

міста Мала Виска, 

 с-ще Заповідне, с-ще 

Вишневе, с. Паліївки 

 

 

 25,0   25,0  25,0 



 

 

Необхідні роботи Міський 

бюджет 

2018р 

тис.грн. 

Кошти 

підприєм

ства 

2018р 

тис.грн. 

Держав-

ний 

бюджет 

2019р 

тис.грн 

Міський 

бюджет 

2019р 

тис.грн. 

Кошти 

підприємс

тва 2019р 

тис.грн. 

Міський 

бюджет 

2020р 

тис.грн. 

Кошти 

підприємст

ва 2020р 

тис.грн. 

Проведення 

дослідження якості 

води 

 22,0   22,0  22,0 

Придбання насосного 

та компресорного 

обладнання   

250,0 70,0      

Ремонт 

автотракторної 

техніки, придбання 

запчастин та гуми 

 25,0   35,0  45,0 

 Реконструкція  

водопровідної мережі 

вулиць міста Мала 

Виска, с-ще 

Заповідне та с-ще 

Вишневе 

  9644,0 533,8  533,8  

Реконструкція будівлі 

бувшої котельні під 

гараж КП «Мала 

Виска Водоканал» в 

м.Мала Виска,  

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області по 

вул.Київська,1 

       

Очистка 

каналізаційної 

мережі, самотічного 

колектора та КНС 

110,0     195,0  



міста , житлового 

масиву спиртзаводу 

Капітальний ремонт 

водонапірної башти  

по вул..Комунальна 

       

 

 

Необхідні роботи Міський 

бюджет 

2018р 

тис.грн. 

Кошти 

підприєм

ства 

2018р 

тис.грн. 

Держав-

ний 

бюджет 

2019р 

тис.грн 

Міський 

бюджет 

2019р 

тис.грн. 

Кошти 

підприємс

тва 2019р 

тис.грн. 

Міський 

бюджет 

2020р 

тис.грн. 

Кошти 

підприємст

ва 2020р 

тис.грн. 

Капітальний ремонт 

автокрану 

       

Удосконалення 

послуг 

водопостачання 

Маловисківської ОТГ 

про програмі 

«ДОБРЕ» 

(співфінансування ) 

   960,0    

Виготовлення 

проекту приєднання 

електроустановок 

тимчасових споруд 

для підключення 

артезіанської 

свердловини у с. 

Веселе, вул. 

Шевченка, 

Маловисківського 

району 

   20,0    

Виготовлення 

проекту приєднання, 

що не є стандартним,  

до електричних 

мереж 

   50,0    



електроустановок  

для підключення 

очисних споруд у м. 

Мала Виска, вул. 

Матусівська  

Корегування 

кошторисно-

проектної 

документації по 

проекту 

«Реконструкція 

водопровідної мережі 

вулиць міста Мала 

Виска, с-ще 

Заповідне та с-ще 

Вишневе, 

Маловисківського 

району, 

Кіровоградської 

області»   

   58,0    

Очистка самотічного 

колектора d=300 мм 

каналізаційної мережі 

міста 

   198,0    

Капітальний ремонт 

2-х артезіанських 

свердловин у 

мікрорайоні «Вись» 

та артезіанської 

свердловини по 

вул.Містечковій  

   198,0    

Виготовлення та 

заміна кузова ГАЗ -

3307 сміттєвоза 

   60,0    



Будівництво 

водопровідної мережі 

по вул. Героїв Крут, 

П.Сагайдачного 

       

 

  Разом  
360,0 211,9 9644,0 2077,8 206,9 728,8 195,9 

 

 

 

Підприємству для забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт необхідно придбати екскаватор, для розширення 

обсягів робіт по вивезенню твердих побутових відходів необхідно придбати самоскид. 

Також підприємству відповідно до чинного законодавства необхідно виготовити ліцензію на використання надр.



 

 

 

 


