
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СІМДЕСЯТ ДРУГА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 жовтня  2020 року                                                                                                  № 2582 

м. Мала Виска 

 

 

Про затвердження  Програми розвитку 

комунального підприємства Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ  на 2021- 2023 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. Затвердити Програму розвитку комунального підприємства Мала Виска ВОДОКАНАЛ   

на 2021-2023 роки (додається). 

2. 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 постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.). 

 

  

 

Міський голова                                                                                               Ю.ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради  

від 22 жовтня 2020 року № 2582 

Секретар ради  

Л.ПОСТОЛЮК 

___________________________ 

 
ПРОГРАМА 

 розвитку комунального підприємства «Мала Виска Водоканал» 

на 2021-2023 роки 
 

Зміст програми: 

1. Паспорт програми (загальна характеристика програми) 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

3. Визначення мети програми 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники 

результативності 

5. Проведення оцінки соціально-ґендерного впливу заходів Програми 

6. Очікувані результати виконання програми 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

8. Строки та етапи виконання програми 

9. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

 

 

1. Паспорт програми 
1. Назва Програми 

(Назва програми повинна вказувати на її 

специфіку) 

Програма розвитку комунального підприємства 

«Мала Виска Водоканал» 

на 2021-2023 роки 

 2. Ініціатор розроблення Програми Комунальне підприємства 

«Мала Виска Водоканал» 

3. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення Програми 

Розпорядження Маловисківського міського 

голови від 25.09.2020 року № 78/а «Про 

складання проекту бюджету Маловисківської 

міської територіальної громади на 2021 рік», від 

28.09.2020 року №79/а «Про затвердження 

Інструкції з підготовки бюджетних запитів та 

прогнозу на наступні за плановим два бюджетні 

роки» 

4. Головний розробник Програми Комунальне підприємства 

«Мала Виска Водоканал» 

5. Співрозробннки Програми - 
6. 

Відповідальний виконавецьПрограми 

Комунальне підприємства 

«Мала Виска Водоканал» 

7. Співвиконавці Програми - 

8. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 
 



9. Мета Програми Задоволення потреб населення в якісних 

послугах водопостачання та водовідведення,  

підвищення платіжної дисципліни споживачів 

щодо своєчасного внесення плати за житлово-

комунальні послуги; попередження виникнення 

аварійних ситуацій, забезпечення надійності 

функціонування водоканалізаційних систем;  

недопущення аварійності  транспорту та 

відсутності збору та вивезення ТПВ; 

впровадження  роздільного збирання відходів за 

ресурсоцінними компонентами 

 
 10. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього: 

в тому числі: 

- коштів державного, обласного,інших 

бюджетів 
- коштів міського бюджету 
- власних коштів підприємства 
- інших джерел, не заборонених  

законодавством 

 

22575,942 тис.грн. 

 

 

15989,242 тис.грн. 

 

5999,0 тис.грн. 

587,7 тис.грн 

        - 

11. Очікувані результати виконання  забезпечення гарантованого, безперервного 

надання житлово-комунальних послуг 

споживачам; підвищення ефективності роботи 

житлово-комунальних підприємств і зниження 

витрат на виробництво житлово-комунальних 

послуг; погашення заборгованості населення за 

надані послуги; недопущення аварійності  

транспорту та відсутності збору та вивезення 

ТПВ; забезпечення вимог законодавства щодо 

роздільного збору сміття    

 
 

12. Ключові показники ефективності 
 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

КІІ «Мала Виска Водоканал» надає послуги по централізованому водопостачанню та 

водовідведенню стічних вод з наступним їх очищенням. Підприємство також надає послуги із 

збирання та вивезення твердих побутових відходів. 

Мережі водопостачання та водовідведення розміщені на 90 вулицях і провулках міста і 

селищ Заповідне та Вишневе, села Паліївка. Всього підприємство надає послуги по 

водопостачанню 3660 абонентам населення і 186 організаціям і підприємствам. Кількість 

абонентів постійно зростає. По населенню установлено 3001 водолічильників, а це 82,0 

відсотків.  

На балансі підприємства знаходиться 67,0 кілометрів водопровідної мережі, з них 59,1 

км збудованої в період 1950-2004 роки, тому знос її складає 90%. 7,9 км збудовані з 2004 року, з 

них 4,2 км за рахунок державного бюджету - це водопровід по вулицях 9 Травня,  Льва 

Панкова, Молодіжній, Чехова та Челюскіна. В 2016-2017 роках проведено реконструкцію 2-х 

км водопровідної мережі в с.Паліївка. В липні 2020 замінено 720 м водопроводу по 

вул..В.Винниченка. 

Вода подається з 18 артезіанських свердловин ( в тому числі 7 резервних АС) та трьох 

шахтних колодязів. Також на балансі підприємства є 12 водорозбірних башт з 1964 року та 2 

резервуари по 100 м3. 

Частина артезіанських свердловин потребує очистки. 



Труби прокладені азбестові, стальні, чугунні, пластикові різного діаметру. У зв'язку з 

тим, що мережі водопостачання зношені на 90 %, то мають місце часті пориви мережі. 

Щоденно контролери займаються пломбуванням та перевіркою показників лічильників у 

споживачів води, виявленням боржників, так як багато абонентів самостійно не знімають 

показники лічильників та не вчасно проводять оплату, тим паче не відкривають двері, навіть 

якщо видно або чути що хазяї вдома. Серед населення є значна заборгованість за 

водопостачання та водовідведення. Є проблема отримання цих боргів. 

В 2020 році закінчується добудова водопровідної мережі по вул..Тобілевича, Осипенка, 

Матросова м.Мала Виска, вул..Береговій с.Мануйлівка. 

За 9 місяців 2020  року реалізовано води 122,3 тис.м3 на суму 2235,4 тис.грн. 

Тариф за 1 м3 води встановлено в розмірі 18,28 грн. Рівень відшкодування тарифу за 

водопостачання за 9 місяців 2020 року складає 86,6%. 

Підприємство здійснює централізоване водовідведення та проводить очистку стічних 

вод на очисних спорудах. Для цього стічні води по 11 вулицях по самотічному каналізаційному 

колектору збираються на каналізаційній насосній станції і по напірному колектору довжиною 

3,5 км (2 вітки колектора) перекачуються на очисні споруди Загальна протяжність 

каналізаційної мережі складає 13,3 км.  

Каналізаційна мережа, самотічний  колектор та каналізаційна насосна станція 

потребують очистки. 

Підприємство здійснює очистку стічних вод на очисних спорудах до повної біологічної 

очистки, загальною потужністю 700 м3/добу. 

За 9 місяців 2020 року пропущено стоків 36,2 тис.м3 води на суму 1307,8 тис.грн 

Тариф за 1 м3 відведення стічних вод встановлено в розмірі 36,17 грн. Рівень 

відшкодування тарифу за водовідведення складає 78,9%. 

Підприємство здійснює збір та вивезення твердих побутових відходів спеціальним 

автомобілем-сміттєвозом, який потребує капітального ремонту або заміни на новий. 

Відповідно до Закону України «Про відходи» необхідно запровадити роздільне збирання 

відходів за ресурсоцінними компонентами. 

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. 

 

3. Визначення мети програми 

Головною  метою Програми є задоволення потреб населення в якісних послугах 

водопостачання та водовідведення,  вивезення твердих побутових відходів, це: 

- забезпечення цілодобової подачі води  належної якості споживачам; 

- попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування 

водоканалізаційних систем; 

- реалізація заходів, що забезпечують зменшення витрат енергоносіїв, належну експлуатацію 

обладнання протягом всього періоду експлуатації; 

- підвищення платіжної дисципліни споживачів щодо своєчасного внесення плати за житлово-

комунальні послуги; 

- покращення екологічної і санітарно-епідеміологічної ситуації, уникнення загроз здоров’ю  

населення; 

- недопущення аварійності  транспорту та відсутності збору та вивезення ТПВ; 

- впровадження  роздільного збирання відходів за ресурсоцінними компонентами; 

- проведення робіт по заміні ветхого та зношеного  трубопроводу; 

- покращення фінансового стану комунального підприємства «Мала Виска Водоканал». 

                Основними заходами програми є: 

очистка артезіанських свердловин ; 

проведення робіт по заміні ветхого та зношеного  трубопроводу;  



очистка каналізаційної мережі, самотічного  колектора та каналізаційної насосної станції ; 

придбання устаткування  «СНОР-2208» для  тампонування  випуску каналізації у квартирі 

боржника; 

придбання  сміттєвоза із задній ручним завантаженням при безконтейнерній схемі; 

придбання контейнерів для ТПВ та роздільного збору вторинної сировини; 

корегування проектно-кошторисної документації «Будівництво очисних споруд в місті Мала 

Виска Кіровоградської області потужністю до 300 м3/добу 

будівництво очисних споруд в місті Мала Виска Кіровоградської області потужністю до 300 

м3/добу» 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 

результативності 

Розв’язання проблем, визначених даною програмою,  здійснюється  за  рахунок  коштів 

міського бюджету, коштів державного, обласного, інших бюджетів, коштів підприємств та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

             Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює 

виконавчий комітет Маловисківської міської ради.  

 

 



Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2021 році 

№ 
З/ІІ 

Назва заходу 
(проекту) 

Термін 
початку та 
закінчення 

проекту 

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

проекту Загальний 
обсяг 

фінансування 
проекту у 
2021 році 

Джерела фінансування у 2021 році 

фінансування 

Вплив реалізації 
проекту (економічні, 
соціальні, екологічні 

наслідки) 

Буде 
створено 
нових 
робочих 
місць за 
рахунок 
впровадженн
я 
інвестиційно
го проекту у 
2021 році 

державний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

Кошти 

підприємств 

Кошти МТД Інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 очистка 

артезіанських 

свердловин 

2021-2023 

роки 

 

1080,0 360,0  360,0    забезпечення надійної 

експлуатації  

водопровідної мережі 

 

2 проведення 

робіт по заміні 

ветхого та 

зношеного  

трубопроводу  

2021-2023 

роки 

 

2126,0 602,0  602,0    надання якісних послуг 

централізованого 

водопостачання 

 

3 очистка 

каналізаційної 

мережі, 

самотічного  

колектора та 

каналізаційної 

насосної станції 

2021-2023 

роки 

 

585,0 195,0  195,0    попередження 

виникнення аварійних 

ситуацій, забезпечення 

надійності 

функціонування 

каналізаційних систем 

 

4 придбання 

устаткування  

«СНОР-2208» 

для  

тампонування  

випуску 

каналізації у 

квартирі 

боржника  

2021 рік 

 
98,0 98,0  98,0    погашення 

заборгованості 

населення за надані 

послуги, підвищення 

платіжної дисципліни 

споживачів щодо 

своєчасного внесення 

плати за житлово-

комунальні послуги; 

 

 

 

5 придбання  

сміттєвоза із 

задній ручним 

завантаженням 

при 

безконтейнерні

й схемі 

2021 рік 

 
1650,0 1650,0  1650,0    недопущення 

аварійності  транспорту 

та відсутності збору та 

вивезення ТПВ 

 



6 придбання 

контейнерів для 

ТПВ та 

роздільного 

збору вторинної 

сировини 

2021 рік 

 
199,0 199,0  199,0    забезпечення вимог 

законодавства щодо 

роздільного збору 

сміття 

 

7 корегування 

проектно-

кошторисної 

документації 

«Будівництво 

очисних споруд в 

місті Мала Виска 

Кіровоградської 

області 

потужністю до 

300 м3/добу» 

2021 рік 

 
261,0 261,0  261,0    надання якісних послуг 

централізованого 

водовідведення, 

недопущення 

забруднення 

навколишнього 

середовища 

 

8 будівництво 

очисних споруд в 

місті Мала Виска 

Кіровоградської 

області 

потужністю до 

300 м3/добу» 

2021 рік 

 
15989,24

2 

15989,242 15989,242     надання якісних послуг 

централізованого 

водовідведення, 

недопущення 

забруднення 

навколишнього 

середовища 

 

9 Проведення 

поточних 

ремонтів 

2021-2023 

роки 

 

587,7 195,9   195,9   надання якісних послуг 

централізованого 

водопостачання 

 



ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 
з/п 

Назва 

показника 

Одиниц

я виміру Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 
2021  рік 2022  рік 2023  рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
очистка артезіанських свердловин 

 

І. Показники затрат 
 

1 
Витрати на 

очистку 

тис.грн

. 

 360,0 360,0 360,0   

 

II Показники продукту 
 

1 Кількість АС штук.  4 4 4   

 

III. Показники ефективності 
 

1 
Середня вартість 

очистки 1 АС 

тис.грн

. 

 90,0 90,0 90,0   

 IV Показники якості  

1 
Рівень 

забезпеченості 

послугою 

%  100,0 100,0 100,0   

проведення робіт по заміні ветхого та зношеного  трубопроводу   

І. Показники затрат 

1 Витрати  тис.грн

. 

 602,0 762,0 762,0   

II Показники продукту 

1 Протяжність 

мережі 

м.  6320 8000 8000   

III. Показники ефективності 

1 Середня вартість 

1м мережі 

грн.  95,25 95,25 95,25   

IV Показники якості 

1 Рівень 

забезпеченості 

послугою 

%  100,0 100,0 100,0   

очистка каналізаційної мережі, самотічного  колектора та каналізаційної насосної 

станції  

І. Показники затрат 

1 Витрати на 

очистку 

тис.грн

. 

 195,0 195,0 195,0   

II Показники продукту 

1 Протяжність 

мережі 

км.  13,3 13,3 13,3   

III. Показники ефективності 

1 Середня вартість 

1км очистки 

мережі 

грн.  14,66 14,66 14,66   

IV Показники якості 

1 Рівень 

забезпеченості 

послугою 

%  100,0 100,0 100,0   

придбання устаткування  «СНОР-2208» для  тампонування  випуску каналізації у 

квартирі боржника 

І. Показники затрат 



1 Витрати на 

придбання 

тис.грн

. 

 98,0     

II Показники продукту 

1 Погашення 

заборгованості 

населення 

тис.грн

. 

 100,0     

III. Показники ефективності 

1 Зменшення 

дебеторської 

заборгованості 

тис.грн

. 

 100,0     

IV Показники якості 

1 Рівень 

погашення 

заборгованості 

%  100,0     

придбання  сміттєвоза із задній ручним завантаженням при безконтейнерній схемі 

І. Показники затрат 

1 Витрати на 

придбання 

тис.грн

. 

 1650,0     

II Показники продукту 

1 Чисельність 

населення, яке 

обслуговується 

осіб  2356     

III. Показники ефективності 

1 Чисельність 

населення, яке 

планується 

обслуговувати 

осіб  2500     

IV Показники якості 

1 Рівень 

забезпеченості 

послугою 

%  100,0     

     придбання контейнерів для ТПВ та роздільного збору вторинної сировини 

І. Показники затрат 

1 Витрати на 

придбання 

тис.грн

. 

 199,0     

II Показники продукту 

1 Чисельність 

населення, яке 

обслуговується 

осіб  900     

III. Показники ефективності 

1 Чисельність 

населення, яке 

планується 

обслуговувати 

осіб  900     

IV Показники якості 

1 Рівень 

забезпеченості 

послугою 

%  100,0     

 

 

 

 



5. Проведення оцінки соціально-ґендерного впливу заходів програми 

               Заходи програми націлені на надання якісних послуг всім верствам населення, в т.ч 

жінкам, чоловікам, дітям,  людям похилого віку, молоді, особам з обмеженими  здатностями, 

тощо. 

                На підприємстві працюють 29 осіб, в тому числі чоловіків- 23 особи, з них пенсійного 

віку- 3, мають неповнолітніх дітей – 5,  жінок – 6 осіб, з них пенсійного віку- 1, молодь-1, 

мають неповнолітніх дітей -1. 

                 Прийом на роботу та оплата праці проводиться відповідно до займаної посади, 

відпрацьованого часу та з урахуванням встановленої мінімальної зарплати по Україні без 

урахування статті, віку, релігійних та інших вподобань.  

 

6. Очікувані результати виконання програми 

                 Із запровадженням даної програми очікується: 

-      забезпечення гарантованого, безперервного надання житлово-комунальних послуг 

споживачам; 

- підвищення ефективності роботи житлово-комунальних підприємств і зниження витрат 

на виробництво житлово-комунальних послуг; 

- забезпечення надійної роботи інженерно-комунальних систем життєзабезпечення, 

комфортності і безпеки громадян; 

- підвищення відповідальності підприємств житлово-комунального господарства за якість 

наданих житлово-комунальних послуг споживачам; 

- забезпечення надійної експлуатації, проведення планово-попереджувальних ремонтів 

відповідно до діючих нормативних актів; 

- погашення заборгованості населення за надані послуги. 

 

7.Обсяги та джерела фінансування програми 

              На 2021-2023 роки Програмою розвитку підприємства передбачені заходи:  (в тис.грн.) 

 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2021-2023 роки 

на загальну суму,  

в тому числі: 

19550,142 1512,9 1512,9 22575,942 

витрати власних коштів на проведення 

поточних ремонтів 

195,9 195,9 195,9 587,7 

витрати коштів міського бюджету на 

загальну суму, 

в тому числі 

3365,0 1317,0 1317,0 5999,0 

-очистка артезіанських свердловин 360,0 360,0 360,0 1080,0 

- проведення робіт по заміні ветхого та 

зношеного  трубопроводу 

602,0 762,0 762,0 2126,0 

-очистка каналізаційної мережі, 

самотічного  колектора та 

каналізаційної насосної станції 

195,0 195,0 195,0 195,0 

-придбання устаткування  «СНОР-2208» 

для  тампонування  випуску каналізації 

у квартирі боржника 

98,0   98,0 

-придбання  сміттєвоза із задній ручним 

завантаженням при безконтейнерній 

схемі 

1650,0   1650,0 

-придбання контейнерів для ТПВ та 

роздільного збору вторинної сировини 

199,0   199,0 

-корегування проектно-кошторисної 261,0   261,0 



документації «Будівництво очисних 

споруд в місті Мала Виска 

Кіровоградської області потужністю до 

300 м3/добу 

витрати коштів державного, 

обласного, інших бюджетів на 

загальну суму, 

в тому числі 

15989,242   15989,242 

-будівництво очисних споруд в місті 

Мала Виска Кіровоградської області 

потужністю до 300 м3/добу» 

15989,242   15989,242 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання програми 
Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

І II III 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 
20- 
20 _  
роки 

20 - 
20 _  
роки 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 

19550,142 1512,9 1512,9   22575,942 

Державний, обласний, 
інші бюджети 

15989,242 - - - - 15989,242 

Міський бюджет 3365,0 1317,0 1317,0   4783,275 
Власні кошти 
підприємства   

195,9 195,9 195,9   587,7 

кошти не бюджетних 

джерел 

      

 

8. Строки та етапи виконання програми 

               Програма виконується в один етап протягом 2021-2023 років. 

 

9.Координація та контроль за ходом виконання програми 

               Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює міська рада та  

виконавчий комітет Маловисківської  міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                     Л.ПОСТОЛЮК 


