
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
восьмої сесії сьомого скликання 

(перше засідання) 
 

29 березня 2016 року                                                                                      № 48 
 
 
Про затвердження міської цільової 
Програми відновлення мереж водопостачання 
міста Пирятина на 2016 рік 
 
 
      Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 
економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії 
Пирятинської міської ради шостого скликання від 04 березня  2011 року „Про 
Порядок розроблення, затвердження, фінансування міських цільових 
програм, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних 
програм економічного та соціального розвитку населених пунктів 
Пирятинської міської ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних 
комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1. Затвердити міську цільову Програму відновлення мереж 
водопостачання міста Пирятина на 2016 рік (додається). 

2. Відповідальність за ефективне використання коштів, виділених на 
виконання заходів вищезазначеної міської цільової Програми, покласти на 
одержувача бюджетних  коштів - комунальне   підприємство  „Пирятинський 
міський водоканал“ (Дубров М.Я.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому Вараву М.В. та  голову постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
транспорту, зв’язку та сфери послуг Хоменка О.В. 
 
 
Міський голова                                                                               О.РЯБОКОНЬ       



                                            Додаток 
                                                                                   до рішення восьмої сесії 
                                                                                   Пирятинської міської ради 
                                                                                   сьомого скликання 
 29 березня 2016 року № 48 
 
 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА 
П Р О Г Р А М А 

відновлення мереж 
водопостачання 
міста Пирятина 

на 2016 рік 
 
 
 

 
 

м. Пирятин 



З М І С Т 
 
Розділ І. Загальні положення. 
  
Розділ П. Обґрунтування необхідності розвитку комунального 
підприємства. 
2.1 Сучасний стан комунального підприємства міста. 
2.2. Стан законодавчої та нормативної бази 
2.3. Мета розвитку комунального підприємства міста 
  
Розділ Ш. Головні напрями  прискорення розвитку комунального 
підприємства. 
3.1.  Здійснення заходів щодо раціонального і ефективного використання 
енергоресурсів та запровадження енергозберігаючих технологій. 
  
Розділ ІV. Формування ринкових механізмів функціонування та 
розвитку комунального підприємства. 
4.1 Формування ринкових відносин у сфері водопостачання. 
 
Розділ V. Фінансово-економічне забезпечення розвитку комунального 
підприємства. 
Розділ VІ.  Правове, методичне та інформаційне забезпечення виконання 
програми. 
Розділ VІІ. Механізм реалізації програми розвитку комунального 
підприємства. 
                                         Додатки до Програми: 

1. Паспорт (загальна характеристика міської цільової Програми); 
2. Ресурсне забезпечення міської цільової Програми; 
3. Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Загальні положення 
 

  Програма розроблена на виконання Закону України „Про державне 
прогнозування та розроблення економічного і соціального розвитку 
України“, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 
106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних 
програм“, Наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 
367 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку 
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 
виконання“, постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 
869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги“ та керуючись Бюджетним кодексом України. Для 
підвищення ефективності та надійності функціонування комунального 
підприємства, поліпшення якості послуг водопостачання, послуг з 
одночасним зниженням нераціональних витрат в процесі розвитку 
комунального підприємства планується досягти: 
        зменшення витрат на виробництво послуг і відповідно зниження 
тарифів при дотримуванні стандартів якості послуг, що надаються 
споживачам; 
        прозорості при  прийнятті рішень щодо встановлення тарифів на 
житлово-комунальні послуги для населення з залученням громадськості; 
       залучення позабюджетних джерел фінансування розвитку житлово-
комунальної інфраструктури в т.ч. іноземних інвестицій. 
  

2. Обґрунтування необхідності розвитку комунального підприємства 
                    2.1. Сучасний стан комунального підприємства міста 
                                                                          
                                               Водопровідне господарство 
       Централізованим водопостачанням охоплено 95% населення. Потужність 
міського водопроводу складає 3,9 тис.м3 на добу. Загальна протяжність 
водопровідних мереж складає 94,62 км, із них біля 80% в аварійному стані, 
що призводить до значних витрат води. Централізовані лінії водопостачання 
потребують реконструкції. Питоме споживання електроенергії на підйом, 
подачу та очищення питної води 0,955 кВт/ год/м3. Планово-
попереджувальний ремонт поступився місцем аварійно-відбудовчим 
роботам, витрати на які в 2-3 рази вищі. 
 

                           Фінансово-економічний стан комунального підприємства 
        Вартість одиниці послуг водопостачання в місті для населення складає 
6,03 грн.  Структура витрат на комунальні послуги залишається практично 
без змін. Значну частку в собівартості послуг займають енергоносії та 
матеріальні витрати. Водопровід м. Пирятин переважно побудований в 
період, коли необґрунтовано низькі ціни на енергоносії не спонукали до 
скорочення матеріалоємності і трудоємкості виробництва. Все це свідчить 
про наявність системної кризи в комунальній галузі міста та необхідність 



прискорення проведення житлово-комунальної реформи та переходу до 
роботи в ринкових умовах. 

 
2.2. Стан законодавчої та нормативної бази 

       Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, 
не   забезпечує правових засад реформування житлово-комунального 
господарства, взаємовідносин підприємств та організацій галузі та 
споживачів послуг. Відсутність приладів обліку води не дисциплінують, як 
споживачів так і надавачів цих послуг на енерго- та ресурсозбереження. 
Комунальне підприємство не має вагомих економічних стимулів до 
оптимізації структури тарифів і зниження нераціональних витрат 
матеріально-технічних ресурсів.      
 

                           2.3. Мета розвитку комунального підприємства 
          Розвиток комунального підприємства здійснюється з метою: 
       захисту споживача, підвищення рівня забезпеченості послугами 
водопостачання в необхідних обсягах, високої якості за прийнятну ціну;    
          зниження техногенного впливу на природні об’єкти міста, 
заощадження енергоносіїв. 
         Програма визначає завдання, пріоритетні напрями, та можливі шляхи 
реалізації розвитку.                                 
  

3. Головні напрями прискорення розвитку 
комунального підприємства 

         
3.1. Здійснення заходів щодо раціонального і ефективного     

використання  енергоресурсів та запровадження 
енергозберігаючих технологій 

       Основною метою міської програми енергозбереження є зменшення 
споживання на одиницю продукції та послуг енергетичних витрат. Для 
цього необхідно щорічно передбачати в місцевому бюджеті кошти  на 
фінансування робіт пов’язаних здійсненням заходів, щодо заміни зношених 
систем  водопостачання, своєчасній ліквідації витоків в центральних 
мережах.  
  

4. Формування ринкових механізмів функціонування 
та розвитку комунального підприємства 

  
4.1. Формування ринкових відносин у сфері водопостачання 

      Діяльність підприємства водопостачання включає:                                 
        формування виробничих та інвестиційних програм на основі 
перспективних схем водопостачання; 
         щорічне тарифне регулювання та прозорість формування тарифів;   
     забезпеченість обліку і регулювання споживання основних 
комунальних послуг, перехід від оплати за нормативами споживання до 
оплати, згідно з показниками приладів обліку; 



       економічно обґрунтований розвиток схем водопостачання міста; 
       використання труб з ефективним антикорозійним покриттям; 
 
 

5. Фінансово-економічне забезпечення  
розвитку комунального підприємства 

        Вирішення проблеми забезпечення фінансової стабілізації житлово-
комунального господарства передбачає: 
      подолання збитковості комунального підприємства, забезпечення 
стабільного і достатнього поточного фінансування виробництва комунальних 
послуг, розвитку галузі за рахунок введення нового порядку формування 
тарифів з інвестиційною складовою та їх 100% оплатою споживачами. 
        Основними важелями, які створять достатній рівень  фінансування 
підприємства є : 
       забезпечення 100% оплати споживачами вартості послуг; 
      забезпечення цільового використання складових  тарифу 
(амортизаційних відрахувань, прибутку тощо) для модернізації і розвитку 
підприємств і організацій комунального господарства.   
                                                       

6. Правове, методичне та інформаційне забезпечення 
виконання програми 

  
Виконання програми дозволить: 

     підвищити ефективність роботи комунального підприємства; 
     забезпечити надійність роботи об’єктів комунального підприємства; 
     підвищити господарську самостійність та відповідальність підприємства 
за якість обслуговування споживачів; 
     скоротити нераціональне використання ресурсів на підприємстві; 
     дасть можливість підняти якість наданих послуг та забезпечити їх 100 
відсоткову оплату і зробити так, що кожен мешканець чітко знав за що він 
платить, чому він стільки платить, які послуги повинен отримати і якої якості 
ці послуги повинні бути. 
  

7. Механізм реалізації програми розвитку 
комунального підприємства 

Для реалізації заходів, які пов’язані з розвитком комунального 
підприємства, за попередніми розрахунками потрібні кошти в сумі біля 180,0  
тис. грн.   

Напрямки використання цих коштів приведені в додатку № 3. 
  
                            Фінансове забезпечення програми буде здійснюватися: 

1. За рахунок бюджетних асигнувань. 
 
            
Директор комунального підприємства 
„Пирятинський міський водоканал“               М.Я.Дубров 

 



Додаток 1 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 
 

П А С П О Р Т 
(загальна характеристика міської цільової Програми) 

 
Міська цільова Програма 

відновлення мереж водопостачання міста Пирятин на 2016 рік 
 
1. Ініціатор розроблення програми КП „Пирятинський міський водоканал“       
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про розроблення 
програми 

Розпорядження міського голови від 18 березня 2016 
року № 26 

3. Розробник програми КП „Пирятинський міський водоканал“       
4. Співрозробник програми  
5. Відповідальний виконавець програми 

 
КП „Пирятинський міський водоканал“       

6. Учасник програми Територіальна  громада 
7. Термін реалізації програми 2016  рік 
7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми,  
всього, у тому числі: 

180000,00  грн.  

9.1. коштів міського бюджету 180000,00  грн. 

 Коштів інших джерел  

 
 
 
 

Додаток 2 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 
 

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми   
відновлення мереж водопостачання міста Пирятин на 2016 рік 

 
 

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 
програми,  
тис. грн. 

І ІІ ІІІ 
2016 рік 20__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 

 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 
усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 
180,0 

     
180,0 

міський бюджет 180,0     180,0 
кошти не 

бюджетних джерел 
 
- 

     
- 

 
 
 
 
 



Додаток 3 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 
 

Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми  
відновлення мереж водопостачання міста Пирятин на 2016 рік 

 
№  Назва 

напряму 
діяльності 

(пріоритетн
і завдання) 

Перелік  заходів  
програми 

Строк 
виконан

ня 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис. гривень, 
у тому числі: 

 

Очікуваний 
результат 

1. Покращенн
я надання 

послуг 
водо-

постачання 

 

 

 

 

Провести заміну 
водогінних мереж: 
вул.Абаканська/800м/ 
пров.Річний /200м/ 

 
 

2016 рік 
 

КП 
„Пирятинський 

міський 
водоканал“ 

 
міський 
бюджет 

 
 

180,0 

Зменшення 
необліковних 
втрат води та 
покращення 

якості 
надання 
послуг 

  Всього:    180,0  
 

 
 
 

Додаток 4 
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 
 

Інформація про виконання програми за 2016 рік 
 

       1.  КВКВ - 01         Головний розпорядник коштів: Виконком  Пирятинської  міської  ради 
 
       2.             Відповідальний виконавець Програми: Комунальне підприємство  

       „Пирятинський міський водоканал“ 
        
       3.      Міська цільова Програми відновлення мереж водопостачання міста Пирятин на 2016 рік,  
затверджена рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради від 29 березня 2016 року № 48 
                                                                                                                                   
       4.  Напрями діяльності та заходи міської цільової програми 
 

Міська цільова Програма 
 відновлення мереж водопостачання міста Пирятин на 2016 рік 

 
№
  

Захід Планові обсяги фінансування, 
тис. гривень 

Фактичні обсяги фінансування, 
тис. гривень 

Стан 
виконання 

заходів 
(результативні 

показники 
виконання 
програми) 

Усього У тому числі Усього У тому числі 
Міський 
бюджет 

Кошти не 
бюджетних 

джерел 

Міський 
бюджет 

Кошти не 
бюджетних 

джерел 



1 Проведення заходів 
по покращенню та 

своєчасному наданні 
послуг 

водопостачання 

 
 
  180,0 

 
 

180,0 

 
 
 
 

    

 Всього: 180,0 180,0      
 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 
Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін 
 

Проведені видатки Відхилення 

Усього Загальний 
фонд 

Спецфонд Усього 
загальний 

фонд 

Загальний 
фонд 

Спецфонд Усього Загальний 
фонд 

Спецфонд 

         
 
 

 
Директор комунального підприємства 
„Пирятинський міський водоканал“     М.Я.Дубров 
 
 
Секретар міської ради        Т.Г.Чайка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


