
 

 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«27 жовтня» 2022 року                    м. Мала Виска                                    № 1455 
 

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

комунального підприємства «Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ»  на 2021-2023 роки 

 

 

Керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з 

метою фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства «Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ» з надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, 

вивезення твердих побутових відходів на території Маловисківської міської 

територіальної громади, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска 

ВОДОКАНАЛ на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради №2582 від 

22.10.2020 року, а саме: 

1.1      Пункт 10 у розділі «1. Паспорт програми» викласти у наступній редакції: 

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 

 

78745,042 тис.грн. 

 

 

65989,242 тис.грн. 

 

12168,1 тис.грн. 

587,7 тис.грн        -        - 

1.2. Абзац 2-й  розділу «3. Визначення мети програми»  викласти у наступній редакції: 

          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» 

ремонт сміттєвоза; 

      придбання мийки Karcher; 

      придбання запірної арматури для проведення робіт по заміні ветхого та зношеного 

трубопроводу;   

      послуги екскаватора для проведення робіт по заміні ветхого та зношеного 

трубопроводу; 

      придбання екскаватора; 

      придбання каналопромивної машини;         

      реконструкція водопровідної мережі міста Мала Виска, с.Заповідне (с.Комсомольське), 

с.Вишневе (с.Ульянівка) Новоукраїнського району Кіровоградської області з 

виготовлення проектно-кошторисної документації. 

1.3. У розділі «4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 

результативності» -  таблицю «Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких 

передбачається у 2021 році» викласти у наступній  редакції: 
Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2023 році 

№ 
З/ІІ 

Назва 
заходу 

(проекту) 

Термін 
початку 

та 
закінчен

ня 
проекту 

Загальн
ий обсяг 
фінансу
вання 

проекту Загальни
й обсяг 

фінансув
ання 

проекту 
у 2023 
році 

Джерела фінансування у 2023 році 

фінансування 

Вплив 
реалізації 
проекту 

(економічні, 
соціальні, 
екологічні 
наслідки) 

Буде 
створено 
нових 
робочих 
місць за 
рахунок 
впровад
ження 
інвестиц
ійного 
проекту 
у 2023 
році 

державн

ий 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

Кошти 

підпри

ємств 

Кошт

и 

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 

 

2126,0 762,0  762,0    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       погашення 

заборгованості 
населення за 

надані послуги, 

підвищення 
платіжної 

дисципліни 

споживачів щодо 
своєчасного 

внесення плати за 

житлово-
комунальні 

послуги; 
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5 придбання  
сміттєвоза із 

задній ручним 

завантаженням 
при 

безконтейнерній 

схемі 

2023 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 

2023 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» 

2023 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» 

2023 рік 
 

15989,242 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 

 

10 ремонт сміттєвоза  2021-2023 

роки 

348,0 100,0  100,0    забезпечення 

надійної 

експлуатації  
транспорту 

 

11 придбання мийки 

Karcher 

2021 рік 

 
 

20,1       надання якісних 

послуг 
централізованого 

водопостачання 

 

12 придбання 

запірної арматури 
для проведення 

робіт по заміні 

ветхого та 
зношеного 

трубопроводу 

2021-2023 

роки  

120,0 50,0  50,0    надання якісних 

послуг 
централізованого 

водопостачання 

 

13 послуги 
екскаватора для 

проведення робіт 

по заміні ветхого 

та зношеного 

трубопроводу 

2021-2023 
роки  

281,0 100,0  100,0    надання якісних 
послуг 

централізованого 

водопостачання 

 

14 - придбання 
екскаватора       

2023р 
 

2800,0   2800,0    надання якісних 
послуг 

централізованого 

водопостачання 
та водовідведення 

 

15 - придбання 

каналопромивної 

машини       

2023р 

 

2600,0   2600,0    надання якісних 

послуг 

централізованого 
водопостачання 

та водовідведення 
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16 - -реконструкція 
водопровідної 

мережі міста 

Мала Виска, 
с.Заповідне 

(с.Комсомольське

), с.Вишневе 
(с.Ульянівка) 

Новоукраїнського 

району 
Кіровоградської 

області з 

виготовлення 
проектно-

кошторисної 

документації 

2023р 
 

50000,0   50000,0    надання якісних 
послуг 

централізованого 

водопостачання 

 

1.4.   У розділі «4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 

результативності» таблицю «ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ» 

викласти у наступній  редакції: 
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   

 

1.5. Розділ «7.Обсяги та джерела фінансування програми» викласти у наступній редакції: 

 

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: 

1720,0 1762,9 75262,142 78745,042 

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 

1524,1 1567,0 9077,0 12168,1 

-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 

195,0 195,0 195,0 585,0 

-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 

  199,0 199,0 



сировини 

-корегування проектно-кошторисної 

документації «Будівництво очисних 

споруд в місті Мала Виска 

Кіровоградської області потужністю 

до 300 м3/добу 

  261,0 261,0 

-ремонт сміттєвоза  148,0 100,0 100,0 348,0 

-придбання мийки Karcher 20,1   20,1 

- придбання запірної арматури для 

проведення робіт по заміні ветхого 

та зношеного трубопроводу 

20,0 50,0 50,0 120,0 

- послуги екскаватора для 

проведення робіт по заміні ветхого 

та зношеного трубопроводу 

81,0 100,0 100,0 281,0 

- придбання екскаватора         2800,0 2800,0 

- придбання каналопромивної 

машини       

  2600,0 2600,0 

витрати коштів державного, 

обласного, інших бюджетів на 

загальну суму, 

в тому числі 

  65989,242 65989,242 

-будівництво очисних споруд в місті 

Мала Виска Кіровоградської області 

потужністю до 300 м3/добу 

  15989,242 15989,242 

-реконструкція водопровідної мережі 

міста Мала Виска, с.Заповідне 

(с.Комсомольське), с.Вишневе 

(с.Ульянівка) Новоукраїнського 

району Кіровоградської області з 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

  50000,000 50000,000 

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: 

1720,0 1762,9 75262,142   78745,042 

Державний, обласний, 
інші бюджети 

  65989,242   65989,242 

Міський бюджет 1524,1 1567,0 9077,0   12168,1 
Власні кошти 
підприємства   

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

кошти не бюджетних 

джерел 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та на  постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

  

 

Міський голова                                                                                             Юрій ГУЛЬДАС 

 

 
 


