
 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28  липня   2022 року                   м. Мала Виска                                   №1402 
 

 

Про затвердження проміжного звіту з 

виконання у 2021 році Плану 

вдосконалення послуги водопостачання, 

затвердженого рішенням  

Маловисківської міської ради від 

27.09.2018 року № 1201 

 

 

Відповідно до статті 25, пунктів 11, 22 та 23 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням міської ради від 

27.09.2018 року №1201 «Про затвердження Плану вдосконалення послуги 

водопостачання», заслухавши  інформацію начальника відділу соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної діяльності міської ради,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про виконання Плану вдосконалення послуги водопостачання у 

2021 році, затвердженого рішенням Маловисківської міської ради від 27.09.2018 

року № 1201, згідно з Додатком, додається. 

2. Інформацію про виконання Плану вдосконалення послуги водопостачання у 2021 

році, затвердженого рішенням Маловисківської міської ради від 27.09.2018 року 

№1201,  оприлюднити на офіційному сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

 

 

 
Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК 



Додаток 

до рішення міської ради  

від 28 липня  2022 року № 1402 

 

Проміжний звіт з виконання Плану вдосконалення послуги водопостачання, 

затвердженого рішенням Маловисківської міської ради від 27.09.2018 року № 1201 

станом на 01.01.2022 року 

План покращення послуг ( SDIP) - це всеохоплюючий інструмент для управління та 

удосконалення послуги з водопостачання Маловисківської міської територіальної громади  

шляхом визначення послідовних зв'язків між громадянами, органами місцевої влади та 

постачальниками послуги.  

Послуга «Водопостачання» обрана у результаті спільних зустрічей з 

громадськістю, а також проведено опитування серед населення та депутатського корпусу. 

За участі Експертів  DOBRE спільно з представниками  територіальної громади було 

проведено загальні збори жителів сіл Паліївка, Первомайське, Олександрівка та м. Мала 

Виска, де водопостачання також було обрано пріоритетною послугою.  

План удосконалення послуги «Водопостачання  на території Маловисківської 

міської  територіальної громадина 2018-2023 рр.» розроблений членами робочої групи з 

розробки та впровадження плану удосконалення послуги водопостачання, затвердженої 

рішенням сесії Маловисківської міської ради від 29.03.2018 р. № 948, та за підтримки 

Агентства міжнародного розвитку США за участю «Global Communities» за програмою 

ДОБРЕ  «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», затверджений 

рішенням Маловисківської міської ради від від 27.09.2018 року № 1201. 

Таким чином, послуга  «Водопостачання» на території громади вважається 

найбільш актуальною для більшості населення громади.  
Моніторинг реалізації  Плану  удосконалення  послуги здійснюється  відділом соціально-

економічного  розвитку, інвестицій та проектної діяльності  один раз на рік.   
У ході моніторингу виконання виконання Плану удосконалення послуги вирішується низка 

завдань: контроль за реалізацію Плану в цілому, оцінка ступеню досягнення результатів за 

стратегічними та операційними цілями, аналіз інформації щодо чинників спроможності громади. 

План удосконалення послуги водопостачання є  місцевою нормативною базою  

формування   річного бюджету Маловисківської міської ради та річної Програми  соціально-

економічного розвитку громади. 

В 2019 році внаслідок реалізації проекту «Модернізація насосного обладнання та 

автоматики на джерелах водопостачання» отримані позитивні результати  в плані стабільності 

тиску на мережі водопостачання та досягнуто економію на витрати енергоносіїв.  

 За 2020 рік економія коштів на оплату  електроенергії становила  335,0 тис.грн., що дало 

змогу підприємству не змінювати (в більшу сторону) тарифи на водопостачання протягом року. 

 Економія коштів у 2021 році д. склала 475,2 тис..грн. 

В 2021 році  фінансове забезпечення реалізації  Плану  здійснювалося  за рахунок  

коштів міського бюджету. У 2021 році з міського бюджету було виділено кошти в сумі  

453,8 тис. грн, які направлено на:  придбання  матеріалів для ремонту   та обладнання. 

За період 2021 року  Проекти та заходи, відображені в Плані не коригувалися. 

Відповідальним  за реалізацію інфраструктурних проектів, розробку планів та внесення їх 

у Програму соціально-економічного розвитку  є КП «Мала Виска  Водоканал». 

Планом на 2021  рік передбачено виконання 3 пріоритетних проектів з них : 2 – 

довгострокові,1- середньостроковий.  

За період  2021року не   реалізовано  1 проект  довгостроковий , частково 

реалізовано 2 проекти середньострокових. 

Інформація про досягнення очікуваних результатів  

№ 

з/п 

Очікуваний 

результат 

Визначення 

показників та 

одиниць виміру 

Вихідні 

показник

и 

Планове 

значення 

показник

Фактичне 

значення 

показник

Примітка 



а а  

 

Збільшено 

відсоток 

охоплення 

домогоспод

арств 

послугою 

водопостача

ння  

Зростання 

кількость 

абонентів, 

підключених до 

системи 

водопостачання 

в порівнянні з 

попереднім 

періодом,% 

100 108 105 

На початок 

реалізації 

проекту КП 

«Мала Виска 

Водоканал»  

обслуговувало 

6500 осіб . 

Станом на кінець 

2021 року 

населення 

забезпечене 

водопостачанням 

складає 6725 

осіб., що складає 

44,5 % від 

загальної 

кількості 

населення ТГ. 

Таким чином 

приріст складає 

3,5 %. 

Підключено нові 

абоненти  

 Можливість 

забезпечити 

облік 

надходженн

я води, та в 

повній мірі 

досягнути 

ефективніст

ь надання 

послуги 

Відсоток 

забезпечення 

засобами обліку 

води 

підключених 

споживачами до 

загальної 

кількості 

абонентів, % 

80 98 84 

Діючі споживачі 

приватного 

сектору 

обладнано 

приладами обліку 

води на 84 %.   

 

 

Відсоток 

оплачених 

послуг за 

водопостачання 

в співвідношенні  

з минулим 

періодом, % 

 

98,6 100 103,9 

Дебіторська 

заборгованість 

складає на 

31.12.2021 р. 8,2 

тис.грн. 

 Задоволення 

потреб 

населення 

громади,над

ання якісних 

послуг 

водопостача

ння,покраще

ння якості 

води 

Кількість 

встановлених 

пристроїв 

очистки води на 

джерелах 

водопостачання 

(од.) 

0 4 0 

Прийнято 

рішення про 

недоцільність 

встановлення 

засобів фільтрації 

води на  

артезіанських 

свердловинах до 

проведення 

заміни 



водопровідної 

мережі 

 Задоволення 

потреб 

населення 

громади,над

ання якісних 

послуг 

водопостача

ння 

Придбано 

техніки для 

посилення 

спроможності 

надавача 

послуги (од) 

0 3 0 

Відсутність 

фінансового 

ресурсу  , 

зокрема  власних 

коштів КП «Мала 

Виска водоканал» 

 Оновлення 

системи 

централізов

аного 

водопостача

ння 

Виготовлено 

ПКД для 

розбудови 

системи 

водопостачання 

(од) 

2 0 1 

Проект 

«Будівництво 

водопровідної 

мережі в м.Мала 

Виска 

Кіровоградської 

області (по 

вулицях 

Тобілевича, 

Осипенко, 

Матросова в м. 

Мала Виска)». На 

даний час ПКД 

потребує 

корегування 

 Збільшено 

відсоток 

охоплення 

домогоспод

арств 

послугою 

водопостача

ння 

мешканці, 

які користуються 

водопостачання

м), 

-  відсоток 

громадян, які 

отримали доступ 

до якісної питної 

води 

 

6500 

 

 

 

 

100 

6600 

 

 

 

 

100 

6725 

 

 

 

 

100 

 

 

У 2021 році 

підключено нові 

абоненти  в 

кількості 21 в т.ч. 

м.Мала Виска-27. 

с.Паліївка-1 

 Збільшено 

відсоток 

охоплення 

об’єктів 

соціальної 

інфраструкт

ури 

послугою 

водопостача

ння 

установи 

(школи, лікарні, 

дитячі садочки 

та інші об’єкти 

соціальної 

інфраструктури) 

які мають 

доступ до 

централізованог

о 

водопостачання  

-відсоток 

об’єктів 

соціальної 

інфраструктури, 

які мають 

доступ до 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

      16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     100 

 

Всі заклади  

соціально –

культурної сфери 

на території 

м.Мала Виска   

забезпеченні 

централізованим 

водопостачанням 



якісного 

водопостачання 

 

 Задоволення 

потреб 

населення 

громади,над

ання якісних 

послуг 

водопостача

ння 

реконструйовано 

мережі, що 

зменшило 

кількість аварій 

на 1 км.мережі 

- відсоток 

аварійних 

викликів 

 

8 

 

 

1,3 

7 

 

 

0,5 

5 

 

 

1,3 

 

 

Висновки: 

1) План вдосконалення послуги реалізується з відставанням від графіку.  

2) Результати виконання не відповідають очікуваним 

Пропозиції: 

1) Продовжити реалізацію Плану вдосконалення послуги Водопостачання  

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК 

 



Додаток  

до Проміжного  звіту  з виконання Плану 

вдосконалення послуги водопостачання, 

затвердженого рішенням Маловисківської міської 

ради від 27.09.2018 року № 1201  

станом на 01.01.2022 року, затвердженого рішенням 

міської ради від 28 липня  2022 року № 1402 

 

Інформація про виконання проектів Плану вдосконалення послуги Водопостачання 

№ 

з/п 

Назва проекту Строки 

реалізації 

Очікувані 

результати 

Виконано  

(так / ні / 

частково) 

Інформація про хід 

виконання / 

причини 

невиконання або 

неповного виконання 

Оперативна ціль 1 Удосконалення місцевих нормативних актів, що регулюють відносини у сфері 

водопостачяання 

1.3 Урегулювання 

правових відносин 

між надавачем та 

користувачами 

послуги  з  

водопостачання 

(коригування 

договору на 

централізоване 

водопостачання) 

2020-2022 

рр. 

1.Приведено 

договори до 

типових форм 

договорів зі 

споживачами 

послуги; 

2.Охоплено 

договірними 

відносинами 100 % 

користувачів 

централізованого 

водопостачання 

Частково  

 

 

 

 

 

 

 

 

Частково  

КП «Мала Виска 

Водоканал» постійно 

проводить роботи з 

користувачами  

централізованого  

водопостачання щодо 

приведення договорів 

згідно типових форм   

 

Оперативна ціль 3 Забезпечення якісною питною водою мешканців населених   пунктів 

Маловисківської ОТГ 

3.4 Реконструкція 

водопровідної 

мережі вулиць 

міста. Мала Виска, 

с.Комсомольське 

(Заповідне), 

с.Ульянівка 

(Вишневе) 

Маловисківського 

району 

Кіровоградської 

області 

2020-2022 

рр. 

Відкореговано 

ПКД до цінової 

політики 

відповідного 

року, залучено 

додаткові 

джерела 

фінансування 

для реалізації 

проекту (ДФРР) 

Ні  Виготовлена 

проектно-кошторисна 

документація застаріла 

, внесені зміни до 

законодавства, які 

вібулися з 1.05.2018 

року , тому  проект не 

відповідає нормам 

зокрема в ДБНА.2-2-3-

2014  вимагають  

виготовлення нового 

проекту. Для 

виготовлення нової 

ПКД та  виготовлення 

топогеодезичної 

зйомки території  

потребує коштів в сумі 

1700,0 тис.грн. 

Відсутність  проектної 

документації не дає  

можливості  щодо 



пошуку додаткових  

фінансових 

можливостей, зокрема.  

Подання проекту на 

конкурс інвестиційних 

проектів що 

реалізуються за кошти 

ДФРР, та за рахунок  

державної програми 

«Питна вода України» 

на 2022-2026роки» 

3.6 Забезпечення 

системи контролю 

за якістю води в 

свердловинах та 

громадських 

колодязів (чистка 

свердловин, 

колодязів, аналіз 

якості води) 

2019-2021 

рр. 

1.Проведено 

чистку 

свердловин 

періодичністю 1 

раз на рік,  

 

2.Проведено 

аналіз якості 

води у 

встановлені 

терміни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Розроблено 

заходи по 

покращенню 

якості води 

Частково 

 

 

 

 

 

Так 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так 

Чистка свердловин 

проводиться за  

необхідністю та 

наявністю  

фінансового ресурсу. 

У 2021 р.  дані роботи 

не проводилися. 

Випробовування 

якості води 

проводиться згідно 

графіку. За 

інформацією КП 

«Мала Виска 

Водоканал» у 2021році 

за мікробіологічним 

показником було 

відібрано 7 проб на 

артезіанських 

свердловинах, із яких 

1 не відповідає 

нормам, 8 проб взято 

безпосередньо  на 

мережах споживачів. 

Всі відповідають 

нормам . 

Заходи по 

покращенню якості 

води розроблені КП 

«Мала Виска 

Водоканал». 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК 

 


