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ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

27 лютого 2019 року № 84 

 

 

Про затвердження Стратегії розвитку питного водопостачання та санітарії      

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2024 року 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 13 Закону України „ Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення“, статті 18 Закону України „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення“, статті 10 Водного Кодексу України,  з 

метою здійснення заходів з покращення системи водопостачання та 

водовідведення, забезпечення населення громади якісними послугами з 

водопостачання, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Стратегію розвитку питного водопостачання та санітарії 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2024 року 

(далі – Стратегія), що додається.  

2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) та начальнику                                

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ (Дубров М.Я.) 

забезпечити виконання заходів, передбачених Стратегією. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  
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Вступ 

В сучасних умовах фінансової та організаційної спроможності 

територіальних громад забезпечити населення доступом до якісного питного 

водопостачання можливо тільки спільними зусиллями, об’єднуючи ресурси 

бюджетів різних рівнів та залучаючи мешканців до активної участі у вирішенні 

проблем та покращенні якості життя. Розробка даного документу  дає змогу 

комплексно підійти до розв’язання проблеми забезпечення населення питною 

водою належної якості та поліпшити умови санітарії у громаді, визначити 

першочерговість дій та розробити заходи щодо розвитку системи 

водопостачання та водовідведення на території всій об’єднаної територіальної 

громади. 

Для підготовки Стратегії розвитку питного водопостачання та санітарії 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  на 2018-2024 роки 

(далі – Стратегія) за фахової підтримки експертів Швейцарсько-українського 

проекту „Підтримка децентралізації) Україні“ DESPRO було проведено 

технічний аудит наявних систем водопостачання та водовідведення, фінансово-

організаційний аудит діяльності комунального підприємства, проведено 5 

засідань робочої групи із залученням фахівців з різних установ та організацій. 

Також було проведено опитування домогосподарств для виявлення потреб 

мешканців громади у покращенні питного водопостачання та їх спроможності у 

співфінансуванні будівництва водогонів. 

Результатом діяльності робочої групи було обговорено можливі сценарії 

розвитку галузі та визначено пріоритети розвитку централізованого 

водопостачання та водовідведення у громаді до 2024 року, а також 

підготовлено робочий план розвитку централізованого водопостачання та 

водовідведення на 2018-2019 роки. 

Стратегія розвитку питного водопостачання та санітарії є аналітичним 

документом, який надасть можливість показати наявність природних, 

економічних та інституційних передумов щодо забезпечення мешканців 

громади доступом до якісного питного водопостачання із урахуванням 

реальних потреб та можливостей громади реалізовувати проекти із будівництва 

мереж та у подальшому  обслуговувати нові системи питного водопостачання. 

Стратегія спрямована на реалізацію державної політики щодо 

забезпечення  населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною 

водою відповідно до Закону України „Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення“, загальнодержавну програму „Питна вода України“ на 2006 - 

2020 роки“, що затверджена Законом України від 20 жовтня 2011 р. № 3933-VI.  

Стратегію підготовлено з урахуванням стратегічних документів вищих рівнів - 

стратегічного плану розвитку Пирятинської  об’єднаної громади на 2017-2020 

роки:  

 Стратегічна ціль В. Створення комфортних умов на території громади 

 Оперативна ціль В.2. Модернізація та розвиток інфраструктури громади.  
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 Проект В.2.2. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення 

 Проект В.1.3. Будівництво сучасних очисних споруд 

та Стратегією розвитку Полтавської області до 2020 року: 

 Стратегічна ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої 

якості життя.  

 Операційна ціль 1.6. Забезпечення комфортних та безпечних умов 

проживання населення. 

 

Терміни, що використовуються: 

ГУ – головне управління  

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад 

ДП – державне підприємство  

ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад 

ЗОШ – загальноосвітня школа 

ЖКГ – житлово-комунальне господарство 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КП – комунальне підприємство 

КОС- каналізаційні очисні споруди 

КНС – каналізаційна насосна станція  

МТП - міжнародна технічна допомога 

ОТГ – об’єднана територіальна громада 

ОДА – обласна державна адміністрація 

РДА – районна державна адміністрація 

ТПВ – твердо-побутові відходи 

DESPRO  - Швейцарсько-український проект „Підтримка децентралізації в 

Україні“, що впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій 

з питань розвитку („Skat Consulting Ltd.“) 

QGIS - програмний продукт, геоінформаційна система з відкритим програмним 

кодом, яка відображує інформацію, що накопичується у базі даних PostgreSQL. 
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РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ  

 

1.1. Загальна характеристика об’єднаної територіальної громади 

Пирятинська об’єднана територіальна громада була утворена у серпні 2015 

року шляхом добровільного об’єднання населених пунктів Пирятинської 

міської ради (м. Пирятин, с. Калинів Міст, с. Верхоярівка, с. Замостище, 

с. Ївженки, с. Заріччя, с. Голобородька) та Олександрівської сільської ради 

(с. Олександрівка, с. Рівне, с. Могилівщина). 

Центр громади – місто Пирятин, місто обласного значення, районний 

центр Пирятинського району. Місто розташоване на правому березі 

річки Удаю (басейн Дніпра) за 197 км на північний захід від обласного центру 

м. Полтава, за 144 км — від м. Києва. У радіусі 30-40 км від центру громади 

знаходяться м. Лубни, м. Гребінка Полтавської області та м. Прилуки 

Чернігівської області. Територія громади межує з Чорнухинським, Лубенським, 

Гребінківським районами Полтавської області. 

 
Рис 1.  Місцезнаходження Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Таблиця 1. Найближче оточення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  (станом на 01.01.2018 р.) 
№ Назва населеного 

пункту 

Площа, 

кв. км 

Площа у % 

до загальної 

площі 

області 

Наявне 

населення, 

осіб 

Населення у % 

до загального 

населення 

області 

Щільність 

населення
1
 

(осіб/кв. км) 

1 Пирятинська міська 

ОТГ 

97,62 0,34 

 

17 014 1,204 174 

 Довідково:      

2 м. Гребінка, 

Полтавська область 

9,0 0,032 10 881 0,763 1209 

3 м. Лубни, Полтавська 

область 

29,93 0,105 45 706 3,204 1527 

4 м. Прилуки, 

Чернігівська область 

42,0 - 56 270 - 1339 

5 Полтавська область, 28 748,0  1 412 823 - 49,14 

                                                 
1
Показник щільності населення розраховується як кількість населення/площа. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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№ Назва населеного 

пункту 

Площа, 

кв. км 

Площа у % 

до загальної 

площі 

області 

Наявне 

населення, 

осіб 

Населення у % 

до загального 

населення 

області 

Щільність 

населення
1
 

(осіб/кв. км) 

усього 

Станом на 01.01.2018 року кількість населення Пирятинської міської ОТГ 

становить17,014 тис. осіб. Відповідно до перспективного плану формування 

територіальних  громад Полтавської області
2
 Пирятинська міська об’єднана 

громада має бути збільшена до 24,185 тис.осіб, шляхом приєднання                             

24 населених пунктів Білоцерківської, Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харковецької, Сасинівської сільських рад Пирятинського 

району та Куріньківської, Луговиківської сільських рад Чорнухинського району 

Полтавської області. Площа громади може збільшиться до 625,905 км
2
 

 
Рис. 2.  Карта Пирятинської міської ОТГ станом на 01.01.2019 року 

Місто Пирятин та с.Олександрівка, с.Могилівщина знаходяться вздовж 

дільниці міжнародного транспортного коридору М-03 „Київ-Харків-

Довжанський“. 

1.2. Ландшафт, об’єкти природно-заповідного фонду та водні ресурси 

Пирятинський район розташований на корінному схилі у долині річки 

Дніпро. Його поверхня має незначний похил на південний схід.  

Рельєф слабо розчленований тимчасовими водами на лівобережжі і майже 

не розчленований на правобережній частині. За своїм утворенням рельєф 

відноситься до ерозійного типу, тобто утворений талими водами льодовика, 

річками, тимчасовими водотоками. Основними і найбільш поширеними 

формами на поверхні виділяють вододільні плато, річкові долини, балки, яри, 

степові блюдця. 

                                                 
2
 Перспективний план затверджено рішенням Полтавської обласної ради № 995 від 21 грудня 

2018 р. 
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Клімат помірно-континентальний, переважно м'який, достатньо вологий. 

Зима малосніжна, нестійка, порівняно тепла, літо тепле і помірно вологе. 

Середня температура повітря за рік становить 7,6-8,6°С.  

На території Пирятинської  міської ОТГ  знаходиться природоохоронний 

об'єкт державного значення - національний природний парк „Пирятинський“ 

(ПНН „Пирятинський“), який розташований у долині річки Удаю, в околицях 

м. Пирятин та сіл Грабарівка, Давидівка, Березова Рудка, Сасинівка, Гурбинці, 

Леляки, Усівка, Кейбалівка, Каплинці, Харківці, Дейманівка, Високе, Велика 

Круча, Повстин, Олександрівка, на території Пирятинського лісництва.  

Біля східної околиці міста Пирятина знаходиться ландшафтний заказник 

місцевого значення, лісопарк  О стрів Маса льський». 

Територією Пирятинської об’єднаної громади протікає дві річки:  

 р. Удай: загальна довжина — 327 км; довжина в межах Пирятинського 

району — 64,2 км, площа прибережних смуг — 620, 5 га, площа 

водоохоронної зони — 3707,3 га); 

 р. Перевід: загальна довжина — 50 км; довжина в межах району — 22, 

9 км; площа прибережних смуг — 112, 7 га.  

Основні водоносні горизонти питних підземних вод пролягають у 

відкладеннях бучакського-канівської свити. Води прісні, хлоридно-

гідрокарбонатно-натрієві.  

1.3. Демографічні характеристики громади 

До адміністративного складу Пирятинської міської об’єднаної громади 

входять 10 населених пунктів: м. Пирятин, с. Калинів Міст, с. Верхоярівка, 

с. Замостище, с. Ївженки, с. Заріччя, с. Голобородька, с. Олександрівка, с. Рівне, 

с. Могилівщина. 

Таблиця 2. Кількість наявного населення в розрізі населених пунктів, осіб 

№ Назва населеного пункту 2015 2016 2017 2018* 

Розподіл 

населення по 

ОТГ, 2017 

рік% 

1 м. Пирятин 15882 15813 15534  91,3 

2 с. Калинів Міст 366 365 349  2,1 

3 с. Верхоярівка 226 222 192  1,1 

4 с. Замостище 133 134 181  1,1 

5 с. Ївженки 1 2 1  - 

6 с. Заріччя 225 225 215  1,3 

7 с. Голобородька 49 84 49  0,3 

8 с. Олександрівка … 458 406  2,4 

9 с. Рівне … 51 71  0,4 

10 с .Могилівщина - 8 16  0,1 

 Усього 17 352 17 362  

17 261 

17 014  100% 

 міське населення  … 15 813 15 534  91,3% 

 сільське населення … 1 549 1 480  8,7% 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4
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Примітка: «…» - дані відсутні, 2018* – дані потребують уточнення 

Розподіл населення Пирятинської міської ОТГ за віком (2017 рік): 

 молодше працездатного віку (від 1 до 15 років)  - 19,7% 

 працездатного віку - 54,1% 

 старше працездатного віку - 26,2% 

За 2015-2017 роки відбулось скорочення населення на 338 осіб (1,9 %). 

1.4.  Соціальна інфраструктура та бюджетні установи 

До комунальної власності Пирятинської  міської ОТГ належать 22 заклади, а 

саме:  

 виконком міської ради (2 будівлі)3
; 

 12 закладів освіти (4 міських загальноосвітніх шкіл та 5 міських 

дошкільних закладів, ЗОШ та ДНЗ у с. Олександрівка, ДНЗ с. Калинів 

Міст); 

 3 заклади позашкільної освіти (дитяча-юнацька спортивна школа, центр 

дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків); 

 1 ФАП у с. Олександрівка4
 

 4 заклади культури (школа естетичного виховання м. Пирятин, 

Пирятинський краєзнавчий музей, сільський клуб у с Олександрівка, 

будинок культури с. Калинів Міст (не діючий); 

 1 заклад соціального захисту (територіальний центр соціального 

обслуговування населення, м. Пирятин); 

КП „Пирятинський міський водоканал“ надає послуги із централізованого 

водопостачання всім бюджетним установам, що знаходиться в м. Пирятин, 

с. Калинів міст та с. Олександрівка (окрім сільського клубу). 

До системи централізованого водовідведення станом на 1.01.2018 було 

підключено 11 бюджетних установ, інші заклади соціальної сфери каналізовано 

на вигріб, а саме: 

філія Пирятинського ліцею (колишня ЗОШ №1) м. Пирятин; 

загальноосвітній навчальний заклад №6 м. Пирятин; 

ДНЗ „Ромашка“ м. Пирятин; 

адміністративні будівлі Пирятинської міської ради (виконком, 2 будівлі); 

територіальний центр соціального обслуговування, м. Пирятин; 

школа естетичного виховання (школа мистецтв) м. Пирятин; 

станція юних техніків, м. Пирятин; 

ДНЗ у с. Олександрівка; 

ДНЗ та ЗОШ у с. Калинів Міст; 

ФАП у  с. Олександрівка. 

                                                 
3
 Старостати у с.  Олександрівка та  у с.Калинів Міст знаходяться у будівлях навчальних 

закладів.  
4
 Примітка: інші заклади охорони здоров’я (у т.ч. Пирятинський Центр первинної медичної 

допомоги  та Пирятинська центральна районна лікарня на даний час підпорядковано 

районній раді). 
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У сільському клубі с. Олександрівка та будинку культури с. Калинів Міст 

відсутня система водопостачання та водовідведення.  

Після будівництва нового напірного колектору у мікрорайоні „Завокзалля“ 

виникне технічна можливість підключення 2-х установ до системи 

централізованого водовідведення (ДНЗ „Ромашка“ та ЗОШ №6). 

На території м. Пирятин є громадська вбиральня.  

1.5 Житловий фонд та надання житлово-комунальних послуг 

Наявний житловий фонд Пирятинської ОТГ громади становить 

491,227 тис. м
2, 
з яких 450,954 тис. м

2
 (91,8%) знаходиться у м. Пирятин. У 

перерахунку на одного мешканця ОТГ становить 28,872 м
2
. 

Житловий фонд громади складається з будинків садибного та секційного 

типу. У центрі громади, м. Пирятин, 24,5 % житлового фонду припадає на 

багатоквартирний житловий фонд (83 будинки від 2 до 9 поверхів), 75,5% (4,5 

тис. будинків) – на індивідуальний житловий фонд. Багатоповерхова забудова 

присутня у центральній частині міста та мікрорайонах „Завокзалля“ й 

„Мікромістечко“. Також багатоповерхова забудова (2-х поверхові будинки 

секційного типу) є у с. Калинів Міст (2 будинки) та с. Олександрівка (2 

будинки). 

Більшість населених пунктів громади газифіковано (рівень газифікації 

становить у міських населених пунктах (м. Пирятин) 100 %, у сільських 

населених пунктах – 95,5%
5
.  

У 5-х населених пунктах є централізована система водопостачання: рівень 

охоплення міського населення (м. Пирятин) становить - 95,6%, сільського 

населення – 42,7 %. Інші населені пункти громади у якості джерел 

водопостачання використовують криниці/свердловини. Система 

централізованого водовідведення є лише у м. Пирятин (рівень охоплення 

міського населення становить 25,1 %). 

Протягом 2017 року у Пирятинському районі було прийнято у 

експлуатацію 1 517 м
2 
житла, що складає 0,6% від обсягу введення житла по 

Полтавській області. На території громади є порожні будинки (по м. Пирятин 

налічується  71 будинок, також є багато будинків у с. Рівне, Замостище, 

Ївженки, Могилівщина) 

Таблиця 3. Забезпечення населених пунктів Пирятинської міської 

ОТГ послугами централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення 
  2017 

1. 

1.1 
Рівень охоплення населення послугами централізованого 

водопостачання, % 

 міське населення (м. Пирятин) 

 

95,6% 

1.2  сільське населення  42,7% 

2 у розрізі сільських населених пунктів  

                                                 
5
 Централізоване газопостачання відсуне у с. Могилівщина, с. Голобородька, с. Ївженки 
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  2017 

2.1  с. Калинів Міст 32,3% 

2.2  с. Олександрівка 82,6% 

2.3 - с. Заріччя 84,5% 

3. 

3.1 
Рівень охоплення населення послугами централізованого 

водовідведення, % 

 міське населення (м. Пирятин) 

 

25,1% 

3.2 - сільське населення  - 

Житлово-комунальні послуги надаються спеціалізованими підприємствами, перелік яких 

надано у таблиці 5. 

 

Таблиця 4. Комунальні підприємства, які працюють на території ОТГ у 

сфері благоустрою та надання послуг ЖКГ 
№  Назва комунального 

підприємства 

Перелік послуг Територія 

надання послуг  

Тариф на послуги,  

грн. з ПДВ 

1 КП „Каштан“, 

м.Пирятин 

Утримання 

житлових будинків 

та прибудинкових 

територій. 

Збір та вивіз ТПВ. 

Благоустрій міста. 

м. Пирятин, 

с. Олександрівка, 

с. Калинів Міст, 

с. Заріччя, 

с. Верхоярівка, 

с. Замостище, 

Тариф на вивезення ТПВ: 

- 69,96 грн/м
3 
 (для 

населення); 

- 83,00 грн/м
3
  (для 

бюджетних організацій та 

інших споживачів) 

2 КП „Пирятинський 

міський водоканал“, 

м.Пирятин 

Централізоване 

водопостачання 

м. Пирятин 

с. Олександрівка, 

с. Калинів Міст, 

с. Заріччя, 

с. Голобородька, 

с. Прихідьки 

Центр. водопостачання                 

(з 09.01.2019 р): 

- 10, 65 грн/м
3
 (для усіх 

категорій споживачів) 

3 Пирятинські 

госпрозрахункові очисні 

споруди,  

м.Пирятин 

Централізоване 

водовідведення 

м. Пирятин Центр. водовідведення (з 

4.08.2018 р.): 

- 5,76 грн./м
3
  (для 

населення); 

- 10,26 грн /м
3
  (для 

бюджетних організацій); 

- 13,6 грн/м
3
т(для інших 

споживачів). 

4 ОКВПТГ 

„Лубнитеплоенерго“,  

м.Лубни
6
 

Централізоване 

опалення і 

постачання гарячої 

води 

м. Пирятин, 

м. Лубни, 

м. Гребінка 

Централізоване опалення (з 

13.01.2019 р для населення): 

- 2028,11 грн/Гкал (із 

приладами обліку); 

- 49,85 грн./м
2
 (без 

приладів обліку). 

Коментар: Послуга „вивіз рідких нечистот» надається приватними підприємцями“. 
 

 

1.6. Діяльність підприємств, що надають послуги із централізованого 

водопостачання та водовідведення 

Система централізованого водопостачання громади обслуговується 

комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“, система 

водовідведення – комунальним підприємством „Пирятинські госпрозрахункові 

                                                 
6
 http://lubnyteplo.com.ua/ 
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очисні“. Характеристика систем водопостачання та водовідведення 

Пирятинської міської ОТГ надано у таблиці 5.  

 
 

 

 

 

 

 

Таблиця 5. Характеристика систем водопостачання та 

водовідведення Пирятинської міської ОТГ станом на 01.01.2018р  

№ 
Назва населеного 

пункту 

В
о
д
о
за
б
ір

 

(п
о
в
ер
х
н
ев
и
й
, 
п
ід
зе
м
н
и
й
, 

м
аг
іс
тр
ал
ь
н
и
й
 в
о
д
о
гі
н
) 

Д
л
я
 п
ід
зе
м
н
и
х
 в
о
д
о
за
б
о
р
ів
  

- 

к
іл
ь
к
іс
ть
 с
в
ер
д
л
о
в
и
н
 т
а 

н
ая
в
н
іс
ть
 п
ас
п
о
р
ті
в
 н
а 
н
и
х
 

(т
ак
/н
і)

 
Н
ас
о
сн
і 
ст
ан
ц
ії
 (
В
Н
С

-I
, 

В
Н
С

-I
I,
 П
Н
С
*
) 
в
и
д
 т
а 

к
іл
ь
к
іс
ть
 (
о
д
.)

 

Р
ез
ер
в
у
ар
и
 ч
и
ст
о
ї 
в
о
д
и
, 

к
іл
ь
к
іс
ть
  
та
 є
м
н
іс
ть
, 
м
.3

 

П
р
о
тя
ж
н
іс
ть
 в
о
д
о
п
р
о
в
ід
н
и
х
 

м
ер
еж

, 
у
сь
о
го
 к
м

 

к
іл
ь
к
іс
ть
 а
б
о
н
ен
ті
в
 

ц
ен
тр
ал
із
. 
в
о
д
о
п
о
ст
ач
а
н
н
я
, 

о
д

 

К
ан
а
л
із
ац
ій
н
і 
н
ас
о
с
н
і 

ст
ан
ц
ії
, 
о
д
. 

К
ан
а
л
із
ац
ій
н
і 
о
ч
и
с
н
і 

сп
о
р
у
д
и
, 
о
д
. 

П
р
о
тя
ж
н
іс
ть
 к
а
н
а
л
із
ац
ій
н
и
х
 

м
ер
еж

, 
к
м

 

к
іл
ь
к
іс
ть
 а
б
о
н
ен
ті
в
 

ц
ен
тр
ал
із
. 
в
о
д
о
в
ід
в
ед
е
н
н
я
, 

о
д

 

1. м.Пирятин підзем

ний 

4 

так 

ВНС-

ІІ 

1 

2 000 

78,97 6 872 5 1 30,8 1 845 

2 с. Калинів Міст підзем

ний 

1 

так 

- - 2,024 53 - - - - 

3 с. Олександрівка підзем

ний 

2 

так 

- - 12 152 - - - - 

 с. Рівне … … - - 1,5 … - - - - 

 с. Голобородька підзем

ний 

1 (нова) - - 1,0 … - - - - 

 с. Заріччя підз 1  - - 3,5 82 - - - - 

 Усього по ОТГ підзем

ний 

9 1 1 

2 000 

93,0 7077 5 1 30,8 1 845 

*Примітка: ВНС-I – водопровідна насосна станція 1-го підйому, ВНС-II – водопровідна насосна станція 2-го 

підйому 

 

Комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ 

Система централізованого водопостачання громади обслуговується 

комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“. Крім міських 

мереж підприємство обслуговує водопровідні мережі та споруди сіл Калинів 

Міст, Олександрівка, с. Заріччя, с. Голобородька та населений пункт іншої 

територіальної громади с. Прихідьки (створена відокремлена виробнича 

дільниця). 

Для забезпечення потреб населення і суб’єктів господарювання 

використовуються підземні водозабори, усього на балансі підприємства 

знаходяться 9 свердловин, у тому числі, 4 свердловини використовуються для 

водопостачання м. Пирятин.  

У м. Пирятин водозабір здійснюється із 2-х свердловин, де вода поступає 

на площадку другого підйому, у резервуар чистої води, ємністю 2000 м
3
, і далі 

за допомогою насосів (ВНС-ІІ) подається в мережу міста. Тиск в системі 
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підтримується на рівні 4,5-5,0 атм. Перед поступленням у резервуар вода 

знезаражується за допомогою гіпохлориту натрію. Ще з 2-х свердловин вода 

подається безпосередньо у мережу і є резервними.  

За результатами лабораторних фізико-хімічних досліджень якості питної 

води, які були відібрані у громадських колонках м. Пирятин
7
 та із підземних 

джерелах водопостачання (свердловин) м. Пирятин, с. Калинів Міст, 

с. Замостище, с. Заріччя
8
 є перевищення нормативних показників ГДК по 

хлоридам, фторидам та залізу. 

Проектна потужність головних водопровідних споруд становить 5,76 тис 

м
3
/добу. На даний час, відпуск води становить близько 1,73 тис.м

З
/добу. 

Загальна протяжність водопровідних мереж по об’єднаній громаді складає 

близько 93 км. Протягом 2016-2017 років було здійснені роботи по заміні 

зношених мереж і будівництву 6,508 км нових мереж водопостачання. Система 

водопостачання знаходиться у задовільному технічному стані. Станом на 

01.09.2018 року на території громади залишаються у аварійному стані 4,2 км 

мереж по м. Пирятин, та 1,0 км. мереж у с. Калинів Міст.  

Послуги  із централізованого водопостачання надаються 7186 абонентам, з 

яких 97,3% -  населення,  2,7%  -  бюджетні установи та інші споживачі.  

Технічні засоби обліку води (лічильниками) встановлено у 65,8% абонентів. 

За 2015-2017 роки обсяг реалізованих послуг із централізованого 

водопостачання КП  Пирятинський міський водоканал» збільшився на 84,7% (з 

2 919,0 тис. грн у 2015 році до 5 392,2 тис.грн у 2017 році, з ПДВ). Однак у 

натуральних одиницях обсяг реалізації води було збільшено лише на 15,4% (з 

506,0 тис. м
3
 у 2015 році до 583,9 тис. м

3 
у 2017 році). 

Збільшення надходжень у грошовому вимірі було пов’язано зі 

збільшенням собівартості надання послуг та зі збільшенням у 3,4 рази 

надходжень від бюджетних установ та інших споживачів (з 404,0 тис. грн у 

2015 році до 1 382,9 тис.грн у 2017 році, з ПДВ). 

Витрати операційної діяльності підприємства за 2015-2017 роки 

збільшились на 51,6 % 
9
, яке було пов’язане із поступовим збільшенням рівня 

заробітної плати та вартості енергоносіїв, доля яких у загальних витратах 

залишається майже не змінною (рис.3). 
 

                                                 
7
 Відп. до листа від ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, Пирятинського районного управління 

№01-27.31-18.515 від 03.12.2018 р. 
8
 Результати протоколів дослідження проб питної води із джерел питного водопостачання (свердловини)  

м. Пирятин, с. Зарічча, с. Замостище, с. Калинів Міст, проведеного Лубенським МВП лабораторних досліджень 

ДУ  Полтавський ОЛЦ МОЗ України,  02.10.2018 рік 
9
 Збільшення витрат операційної діяльності КП з 2 766,5 тис.грн у 2015 році до 4 196 тис. грн у 2017 році. 
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Структура операційних витрат КП "Пирятинський міський водоканал" на 

надання послуг централізованого водопостачання у 2015-2017 роках

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи

матеріальні витрати (електроенергія)

витрати на пально-мастильні матеріали (бензин, дизельне пальне, газ скраплений)

адміністративні витрати 

інше

 

 

Лише з 2016 року після збільшення тарифу на 2,32 грн за м
310

 вдалось 

встановити економічно обґрунтований тариф та досягнути беззбиткову 

діяльність підприємства.  З 9.01.2019 року тариф на послуги централізованого 

водопостачання було скориговано до 10,64 грн/ м3 для всіх категорій абонентів. 

Фінансовий результат за 2017 рік становив 235,0 тис. грн прибутку. 

 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди - комунальне 

підприємство, розташоване за межами м. Пирятин на землях  

Великокручанської сільської ради.  

Очисні споруди були збудовані та введені в експлуатацію у  1973-1978 

роках для відведення та очищення стоків від підприємств овочеконсервного та 

сироробного заводів. У 1988 році за рішенням районної ради було створено 

окрему виробничу госпрозрахункову одиницю - підприємство Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди, правонаступником, а надалі і засновником 

стала Пирятинська міська рада. У 1992 році комунальному підприємству було 

передано на баланс від Пирятинського ВУЖКГ  наявні каналізаційні мережі 

міста. 

                                                 
10

 Тариф на послуги централізованого водопостачання для населення у 2013, 2014, 2015 роках становив  

5,30 грн/м
3
, рівень покриття тарифу реальної собівартості становив 98%, 84% та 88% відповідно.  
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Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди має статут, ліцензію на 

надання послуг централізованого водовідведення
11

 та дозвіл на спеціальне 

водокористування
12

. 

Основний вид діяльності підприємства  - каналізування, відведення й 

очищення стічних вод.  

Система водовідведення міста складається із наступних об’єктів: 

 5 каналізаційно-насосних станцій; 

 міські каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки 

(піскоуловлювачі, освітлювачі-перегнивачі, аеротенки, вторинні 

відстійники і біологічні ставки); 

 зовнішні мережі водовідведення протяжністю 30,8 км. 

Очисні споруди розміщені на території у 15,5322 га. Проектна потужність  

-  2 500 м3/добу (у холодну пору року), фактична – 1 700-1800 м3/добу.  

Контроль за якістю очищених стічних вод здійснює акредитована лабораторія 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд, згідно розробленої 

настанови з якості та Положення про хімлабораторію. 
 

 
 

Наявна система водовідведення охоплює центральну частину м. 

Пирятин та прилеглі до неї вулиці. До мережі підключена частина діючих в 

місті промислових підприємств, закладів соціальної сфери, побутового 

обслуговування населення, багатоповерхових будинків, а також незначна 

частина приватних будинків які розташовані вздовж мережі. 

Послуги із централізованого водовідведення надаються 1845 абонентам, 

з яких 54 абоненти -  суб’єкти підприємницької діяльності, 11 абоненти - 

бюджетні установи та організації. Біля 75% стоків находять від 1 підприємства 

із виробництва молочної продукції – Пирятинський сирзавод.  

                                                 
11

 Ліцензія на надання послуг централізованого водовідведення № 159 від 15.04.2011 року видана Полтавською 

обласною державною адміністрацією. 
12

 Дозвіл на спеціальне водокористування видано  15.04.2014 року Департаментом з питань нафтогазового 

комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації. 
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Господарську діяльність підприємство здійснює за рахунок власних 

надходжень. За 2015-2017 роки виручка від реалізованих послуг збільшилась на 

76,1% (з 3 306,0 тис. грн у 2015 році до 5 825,0 тис.грн у 2017 році, без ПДВ). 

Однак у натуральних одиницях обсяг відведення стічних вод  було збільшено 

лише на 20,5% (з 528,1тис. м
3
 у 2015 році до 636,5 тис. м

3 
у 2017 році). 

Збільшення надходжень у грошовому вимірі було пов’язано як зі 

збільшенням собівартості надання послуг, так і із збільшенням надходжень від 

суб’єктів господарювання внаслідок застосування підвищувального 

коефіцієнту за скид стоків із перевищенням допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин. Фінансовий результат за 2017 рік становив отримання  

916,0 тис. грн прибутку. 

Витрати операційної діяльності підприємства за 2015-2017 роки 

збільшились на 46,7 %
13
, що було пов’язане із поступовим збільшенням рівня 

заробітної плати та вартості енергоносіїв, доля яких у загальних витратах 

залишається майже незмінною (рис.5). Високий обсяг споживання 

електроенергії відбувається за рахунок використання енергоємного обладнання  

- компресорів - повітродувок. 
 

 
 

Діючий комплекс очисних споруд, що побудований в 1973-78 рр. за 

традиційною технологією повної біологічної очистки через значну зношеність 

технологічного обладнання (51%) не повністю забезпечує нормативну якість 

очистки стічних вод. Діюче технологічне обладнання фізично та морально 

застаріле. У 1998 році на підприємстві було розпочату реконструкцію діючого 

                                                 
13

 Збільшення витрат операційної діяльності підприємства з 3 356,0 тис.грн у 2015 році до 4 926 тис. грн у 2017 

році. 
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комплексу очисних споруд (за рахунок державних коштів), але через 

відсутність фінансування на даний час реконструкція не завершена. 

 1.7. Економічний розвиток території 

 Основні показники економічного розвитку території  

Провідними галузями економіки Пирятинської громади є переробна 

промисловість та сільське господарство. На території громади господарську 

діяльність здійснюють 16 промислових підприємств, та 10 підприємств 

сільського та лісового господарства, внесок яких до міського бюджету складає 

майже дві третини від загальної суми податкових надходжень від платників 

податків. 

Основними напрямками господарської діяльності підприємств є: 

виробництво харчових продуктів та переробка сільськогосподарської продукції, 

виробництво будівельних матеріалів, металоконструкцій та оброблення 

деревини.  

Станом на 01.01.2018 року у Пирятинській громаді на обліку перебувало 

696 фізичних осіб-підприємців  та  162 малих підприємств.  

Малі підприємства займаються виготовленням побутових та офісних 

меблів на замовлення, виробництвом хліба, хлібобулочних та макаронних, 

керамічних виробів, переробкою продукції  бджільництва  та  її  реалізацією, 

вирощуванням сільськогосподарських культур.  

 

Таблиця 6. Динаміка обсягів виробництва промислової продукції за 

період 2013-2017 роки 
  2013 2014 2015 2016 2017 

1 Обсяг виробництва промислової 

продукції Пирятинська громада, 

млн.грн. 

794,2 614,0 621,7 866,8 1 281,6 

1.1 - в перерахунку на душу 

населення, тис. грн. 45,66 35,11 35,83 50,22 75,33 

1.2 - частка у загальнообласному 

показнику, %  1,1 % 0,7% 0,6% 0,6% 0,8% 

2. Обсяг виробництва промислової 

продукції, Полтавська область, 

млн.грн. 

71 504,1 86 730,3 111 375,1 144 233,3 158 927,6 

2.1  в перерахунку на душу 

населення, тис.грн. 
48,72 59,48 76,86 100,24 111,39 

 

На території громади виробляють 0,8% обсягів промислової продукції 

Полтавської області. Обсяг реалізації промислової продукції на душу населення 

у 2017 році склав  75,33 тис.грн.  Інформацію щодо рівня заробітної плати та 

доходів домогосподарств надано у таблиці 7. 
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За період 2015-2017 років обсяг реалізації промислової продукції 

збільшився майже у двічі - з 621,7 млн.грн. до 1218,6 млн.грн. В перерахунку на 

душу населення обсяг реалізації промислової продукції у 2017 році теж 

збільшився майже у двічі (з 35,83 тис.грн у 2015 році до 75,33 тис.грн у 2017 

році), однак все одно менше за загальнообласній рівень у 111,39 тис.грн. 

Розвиток промислових підприємств 

На території громади господарську діяльність здійснюють 16 

промислових підприємств, одна майже 99% обсягів промислової продукції 

виробляється на ТОВ „Пирятинський сироробний завод“, провідним 

підприємством галузі перероблення сільськогосподарської продукції і 

спеціалізується на виробництві  твердих та м’яких сирів й кисломолочної 

продукції. Торгова марка „Пирятин“ входить до групи кампаній „Молочний 

альянс“  і є лідером у галузі виробництва сирів на Україні.  

Підприємство прибуткове, за результатом офіційної аудиторської оцінки 

має умовно-позитивний стан розвитку. Обсяги реалізації продукції щорічно 

зростають, так, у 2017 році цей показник склав 1,3 млрд. грн., що на 45,5% та у 

2,1 рази більше порівняно з 2016 та 2015 роками відповідно. За оцінками на 

експорт відвантажується половина виробленої продукції. На підприємстві 

працює 691 працівник (біля 30% від загальної кількості осіб, зайнятих у 

реальному секторі економіки громади). У якості сировини використовують 

молоко, яке виробляється у приватних домогосподарств з Полтавської, 

Чернігівської, Дніпропетровської областей. 

Експортною діяльністю займаються ТОВ „Пирятинський сирзавод“,               

ТОВ „Пирятиндрев“ та ДП „Пирятинський лісгосп“. Експортувалась наступні 

види продукції: сири тверді і плавлені,  суха  демінералізована  молочна  

сироватка,  та  окремі  вироби  з дерева (паркет, брус).  

Тимчасово призупинена (із збереженням виробничо-технологічної бази) 

діяльність ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат», підприємств з перероблення та 

консервування фруктів і овочів ТОВ „Пирятинагроконсерв“ та ТОВ „Агрокон“. 
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Інформація щодо інших  виробничих підприємств, які працюють на території 

громади надано таблиці 8.  

Розвиток малого бізнесу 

Суб’єкти малого підприємства Пирятинської громади працюють як у 

сфері торгівлі й надання послуг, так і у виробничій сфері, яка сформувалась на 

базі колишніх промислових підприємств (таких як Пирятинський дослідно-

спеціалізований завод, Пирятинське ремонтно-тракторне підприємство, заводу 

продтоварів „Удай“,  Пирятинської хлібопекарні, заводу „Прапор“, 

Пирятинської меблевої фабрики, Пирятинського цегельного заводу, 

Пирятинської газорозвідувальної експедиції). Сучасні підприємства 

спеціалізуються на виробництві машин та обладнання, металевих конструкцій, 

виробів  із  бетону, гіпсу та цементу,  виробів з деревини, виготовлення 

продуктів харчовування, ремонтом технологічного обладанання тощо. 

Розміщення міста вдовж міжнародного транспортного коридору М-03 

„Київ-Харків-Довжанський» дозволив сформуватись кластеру закладів так 

званого „придорожнього сервісу“ - закладів обслуговування транзитних 

пасажирів  та  легкового і вантажного транспорту. На прилеглих до автошляхів 

ділянках розташовані 13 АЗС та АГНКС
14
, 16 магазинів та торгових 

павільйонів, 2 торгово-розважальні центри, 9 закладів громадського 

харчування, 2 міні-готелі, аптека, пункт обміну валюти, СТО та ремонтна 

майстерня, 2 автостанції для пасажирських автобусів,  парковка та служба 

обслуговування автошляхів. 

Послугами цетралізованого водовідведення користуються  3 абоненти. 

Розвиток сільського господарства 

У структурі сільськогосподарської галузі переважає рослинництво.                       

В обробітку перебуває 4082,0 га
15

 земель сільськогосподарського призначення, 

з них лише 3% обробляється фізичними особами-підприємцями, решта – 

малими та середніми підприємствами. Основною спеціалізацією є вирощування 

зернових культур (пшениця, ячмінь, кукурудза) і технічних й кормових культур 

(соняшник, соя). Місцеві грунтово-кліматичні умови обумовили розвиток 

неполивного землеробства. У рослинницької галузі зайняті 18 субʼєктів 

господарювання, найбільш крупними підприємствами є ТОВ „ПКЗ-АГРО“, 

СТОВ „Прогрес“, ТОВ „Яромір-Агро“.  

У галузі тваринництва працюють спеціалізовані підприємства із 

вирощування птиці (Пирятинське міжгосподарське інкубаторно-птахівниче 

підприємство, м. Пирятин), розведення коней племінних порід (ТОВ „Кінний 

завод Авангард – 1936“ у с. Калинів міст та с. Верхоярівка). Тваринництвом 

(вирощування ВРХ (корів), свиней) та рослинництвом (вирощуванням зернових 

та овочевих культур) також займається Пирятинський психоневрологічний 

                                                 
14

  АЗС та АГКС - автомобільні заправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції 
15

 Станом на 01.01.2018 р. 
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будинок-інтернат. Станом на утриманні господарств знаходиться біля 300 голів 

свиней та 30 корів (дані 2018 року). 

Фермерські господарства для своїх потреб використовують воду із 

свердловин, що знаходяться на території їх господарства. 

Бджільництво зосереджено переважно у приватних домогосподарствах. 

Станом на 01.01.2018 у громаді утримувалось 630 бджолосімей, які виробляють 

в середньому 15,75 тон меду на рік. 

Для потреб сільськогосподарських виробників на території громади 

розвивається база зерносховищ для тривалого зберігання та перевантаження 

зерна. Послуги щодо зберігання зернових культур надають 3 підприємства: 

філія ДП ДЗКУ „Пирятинський КХП“, ТОВ „Сільськогос.підприємство 

комбікормовий завод“ та Пирятинський філіал ТОВ „Баришівська зернова 

компанія“. Загальний елеваторний потенціал цих підприємств складає                    

141,3 тис.тон  на рік. 

Інвестиційна діяльність у громаді 

Загальний обсяг капітальних інвестицій в соціально-економічний 

розвиток Пирятинської громади у 2017 році за рахунок усіх джерел 

фінансування склав 151,4 млн.грн. 

Найбільше обсяг інвестицій було залучено приватних інвестицій на 

розвиток переробної промисловості (94,3 млн.грн.) та сільського господарства 

(30,8 млн.грн). Капітальні інвестиції були направлені на оновлення 

сільськогосподарської техніки, придбання обладнання та устаткування 

(верстаний парк), а також на введення в експлуатацію нових виробничих 

потужностей (зерносховищ) ТОВ „Сільськогосподарське підприємство 

комбікормовий завод“ та Пирятинський філіал ТОВ „Баришівська зернова 

компанія“. 

Для підтримки та розвитку соціальної сфери громади (закладів освіти, 

культури, спорту)  та комп’ютеризації  було витрачено 13,213 млн.грн. коштів 

місцевого бюджету. 

Капітальні інвестиції у  розвиток житлово-комунальної сфери у 2017 році 

склали 10,4 млн.грн., у тому числі на капітальне будівництво та ремонт 

спрямовано 3,6 млн.грн, на придбання основних засобів виробництва – 6,8 

млн.грн. Підприємствами із надання послуг централізованого  водопостачання 

та водовідведення було освоєно капітальних інвестицій у розмірі 849,0 тис. грн 

та 4168,1 тис. грн відповідно. 

Для залучення нових суб’єктів господарювання на територію громади у 

Пирятинській ОТГ сформовано перелік земельних ділянок і виробничих площ, 

які пропонуються потенційним інвесторам, зокрема  

 земельна діяльна площею 25,0 га для розміщення індустріального парку 

„ТОК“, територія земельної ділянки примикає до автошляху 

міжнародного значення М03 „Київ-Харків-Довжанський“; 
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 земельна діяльна площею 1,0 га для розміщення оптово-роздрібного 

фермерського ринку „ТОК“, територія земельної ділянки примикає до 

автошляху міжнародного значення М03 „Київ-Харків-Довжанський“; 

 одноповерхова будівля площею 207  м
2
 (колишній будинок тваринників) 

на території с.Калинів Міст; 

Більш детальна інформація щодо інвестиційних пропозицій громади 

розміщена у „Інвестиційному паспорті Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“
16

 
Таблиця 7.  Доходи та витрати домогосподарств у Полтавській області  

 Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Середньомісячна номінальна заробітна 

плата по місту/району, грн 

2118 2257 2693 3298 5448 

2 Середньомісячна номінальна заробітна 

плата по Полтавській області, грн 

2988 3179 3783 4621 7218 

3 Середній розмір домогосподарства (осіб) 2,38 2,38 2,37 2,37 2,37 

4 Сукупні ресурси в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство,  

(загальнообласний показник), грн 

4 247,7 4 487,7 4 840,3 5 806,7 7 950,0 

4.1 - з них пільги та субсидії на 

оплату житлово-комунальних послуг, 

електроенергії, палива, %  

0,4 0,8 2,3 7,7 6,8 

5 Сукупні витрати в середньому за місяць у 

розрахунку на одне домогосподарство, 

(загальнообласний показник), грн 

3 615,8 3 781,9 4 649,9 5 035,2 6 714,5 

5.1 - з них на оплату житла, 

комунальних продуктів, % 

7,9 8,6 11,0 18,8 17,0 

6. Індекс споживчих цін на товари та 

послуги (грудень до грудня попереднього 

року), % 

(загальнообласний показник) 

99,6 123,8 145,0 114,2 113,1 

7. Мінімальна заробітна плата в Україні, грн 

у місяць 

1 147,0
17

 

1 218,0
18

 

1 218,0 1 218,0
19

 

1 378,0
20

 

1 378,0
21

 

1 450,0
22

 

1 600,0
23

 

3 200,0 

Джерело: Головне управління статистики у Полтавській області, http://www.pl.ukrstat.gov.ua/ 

 

                                                 
16

 http://pyriatyn.org.ua/pages/p36 
17З 01.01.2013 по 30.11.2013 
18З 01.12.2013 по 31.12.2013 
19 З 01.01.2015 по 31.08.2015 
20З 01.09.2015 по 31.12.2015 
21 З 01.01.2016 по 30.04.2016 
22 З 01.05.2016 по 30.11.2016 
23 З 01.12.2016 по 31.12.2016 

http://www.pl.ukrstat.gov.ua/
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Додаток 2 

Таблиця 8. Розвиток  промислових підприємств ОТГ і базові показники їхньої діяльності 

№ 

з/п 

Найменування підприємства, 

місцезнаходження 

Основні види діяльності Кількість 

осіб, які 

працюють
24

 

Обсяг реалізації промислової продукції, тис. грн 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 ТОВ „Пирятинський сирзавод“,  

м. Пирятин 

Переробка молока, виробництво 

масла та сиру, оптова торгівля 

молочними продуктами 

691 785762 604155,7 618954 864180,9 1275920 

2 Філія ДП „Державна продовольчо-

зернова корпорація України 

„Пирятинський КХП“, м. Пирятин 

Виробництво продуктів 

борошномельно-круп’яної 

промисловості, послуги зберігання 

зернових культур (елеватор) 

92 223,7 30,8 - - Виключено 

із 

моніторингу 

3 ТОВ „Сільськогосподарське 

підприємство комбікормовий 

завод“, м. Пирятин 

Виробництво готових кормів для 

тварин 

104 111,6 - - - Виключено 

із 

моніторингу 

4 ТОВ „Пирятиндрев“, м. Пирятин Виробництво щитового паркету, 

лісопильне та стругальне 

виробництво 

28 360,9 309,5 1252,9 1015,2 3498,4 

5 ТОВ  „ОРІОН“, м. Пирятин Виробництво інших меблів, оптова 

торгівля меблями 

11 Не 

монітори

вся 

939,7 1097,1 1211,1 1530,7 

6 УВП УТОС, м. Пирятин Виробництво виробництві фільтрів 

для очищення палива, мастил, 

повітря в двигунах внутрішнього 

згорання, компресорах 

20 542,6 349 392,3 356,5 681,3 

 Разом по ОТГ, млн. грн   794,2 614,0 621,7 866,8 1218,6 

 

 

                                                 
24

 станом на 01.01.2018 
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РОЗДІЛ 2. КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА СТАНУ 

СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ У ПИРЯТИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ 

Населення Пирятинської об’єднаної громади складає 17 тис.населення, із 

яких 91% проживає у міській місцевості  (м. Пирятин). Після завершення 

процесу дооб’єднання громад у 2020  році кількість населення ОТГ може 

збільшитись за рахунок сільських мешканців до 24,185 тис.осіб. 

Житловий фонд добре забезпечений інженерними комунікаціями: майже 

всі населені пункти підключено до централізованого газопостачання
25
, рівень 

забезпечення централізованим водопостачанням міського та сільського 

населення є достатнього високим (95,6% - міське, 42,7% - сільське населення
26

). 

Централізоване водопостачання є у м. Пирятин, с. Калинів Міст, с. Заріччя, 

с. Голобородька, с. Олександрівка, с. Рівне. В селах Верхоярівка, Замостище, 

Могилівщина використовуються індивідуальні колодязі. 

У м. Пирятин довжина мереж централізованого водопостачання становить 

78,9 км., з яких біля 70% відноситься до зношених та аварійний мереж; Часті 

пориви та автономність окремих ділянок системи централізованого 

водопостачання
27

 призводять до обмеження режиму надання послуг 

споживачам. 

Водозабір міста здійснюється із підземних джерел (2 основні та 2 резервні 

свердловини), продуктивність яких майже повністю використовуються для 

задоволення потреб населення у питній воді, бюджетних установ та суб’єктів 

господарювання. У літній період із-за підвищеного водоспоживання 

відбувається зменшення тиску води у окремих мікрорайонах. 

Під час виробничого контролю якості води, у підземних джерелах 

водопостачання  є перевищення нормативних показників ГДК  по хлоридам, 

фторидам та залізу. 

Рівень облаштування абонентів питного водопостачання технічними 

засобами обліку води (лічильниками)  становить 64,6%. Технічний облік 

піднятою води запроваджено лише на 2 свердловинах. За емпіричними 

розрахунками, рівень  бездохідної води» становить 50%. 

Надавачами послуг із централізованого водопостачання та водовідведення 

є два комунальні підприємства  - КП „Пирятинський міський водоканал“ та КП 

„Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“. Також на території громади 

працює комунальне підприємство з питань утримання житлових будинків та 

прибудинкових територій, збору та вивезення ТПВ й благоустрою міста (КП 

„Каштан“). Всі комунальні підприємства громади здійснюють беззбиткову 

діяльність, зокрема підприємствами водопровідно-каналізаційного 

господарства у 2017 році  було отримано прибуток у розмірі 1 151, тис.грн. 
                                                 
25

 Негазифікованими є села Могилівщина, Голобородька, Ївженки. 
26

 Централізована система водопостачання наявна у наступних селах: с. Калинів Міст, с.  Олександрівка, 

с. Заріччя 
27

 Мається на увазі колишні ділянки мереж відомчого підпорядкування, та ділянки мереж, що були збудовані 

господарським способом.  



 

 

25 

Рівень централізованого водовідведення у громаді є низьким: рівень 

охоплення міського населення становить 25,1% (в основному охоплює 

центральну частину міста та прилеглі до неї вулиці). У  сільських населених 

пунктах централізоване водовідведення відсуне. 

До мереж централізованого водовідведення підключена частина діючих  в 

місті промислових підприємств (центральна частина міста), закладів  

побутового обслуговування населення, у т.ч. чистина закладів так-званого 

„придорожнього сервісу“ (3 абоненти). 

Міські очисні споруди вже завантажені на 95% (в літній період) та 69,7% 

(зимовий період) від проектної потужності. 75% стоків находять від 1 

підприємства із переробки молока і виробництва кисломолочної  продукції. 

Діючий комплекс очисних споруд повної біологічної очистки на 51% 

використовує фізично та моральне застаріле енергоємне обладнання, що не 

дозволяє здійснювати очистку стічних вод до нормативної якості; у тарифі на 

послуги централізованого водовідведення  40% витрат займають витрати на 

електроенергію. 

Половина комунальних закладів громади (навчальні заклади, заклади 

культури та адміністративні заклади) каналізовано на вигріб, у т.ч.65,0 %, що 

находяться на території міста (7 закладів). 

Рівень житлового будівництва достатньо низький: у 2017 році у 

Пирятинському районі було введено у експлуатацію  усього 1,5 тис.м3 житла 

(0,6% від загальних обсягів житлового будівництва по Полтавській області). На 

території громади є порожні будинки (по м. Пирятин налічується  71 будинок). 

На території громади виробляють 0,8% обсягів промислової продукції 

Полтавської області (1 281,6 млн. грн у 2017 році); 99% забезпечує                          

ТОВ „Пирятинський сироробний завод“. Для залучення нових суб’єктів 

господарювання на територію громади сформовано перелік земельних ділянок і 

виробничих площ, які пропонуються потенційним інвесторам, у т.ч. уздовж 

траси міжнародного значення М03 „Київ-Харків-Довжанський“. 
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РОЗДІЛ 3. СЦЕНАРІЇ  РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Для забезпечення всіх суб’єктів громади (населення і суб’єктів 

господарювання) Пирятинської ОТГ якісними і доступними послугами 

водопостачання та водовідведення як у короткостроковій, так і довгостроковій 

перспективі, необхідні капітальні інвестиції не тільки на утримання наявних 

систем у робочому стані, але й на їх модернізацію та розвиток. Особливо щодо 

збільшення виробничих потужностей із видобутку питної води, очищення 

стоків та розширення зон охоплення послугами як  житлових мікрорайонів, так 

і земельних ділянок (інвестиційних майданчиків), підготовлених для залучення 

інвестицій. 

Модернізація та розвиток технічної інфраструктури потребує акумуляцію 

ресурсів з різних джерел фінансування, планування і залучення яких може 

тривати набагато довше, ніж реалізація самих інфраструктурних проектів. Тому 

для визначення найбільш оптимальних управлінських рішень щодо  

фінансування  окремих заходів у короткостроковій перспективі було 

розглянуто декілька можливих  сценаріїв розвитку галузі водопостачання та 

водовідведення у громаді. 

 

А. Територіальне охоплення:  

 Сценарій А.1. Територія Пирятинської міської ОТГ залишається у 

поточних межах; 

 Сценарій А.2. Територія Пирятинської міської ОТГ розширюється 

відповідно до перспективного плану
28

 

В. Універсальний чи вузькоспеціалізований оператор водопостачання та 

водовідведення:  

 Сценарій В.1. На території ОТГ комунальні підприємства щодо надання 

послуг централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення працюють як окремі юридичні особи (поточна ситуація); 

 Сценарій В.2. На території ОТГ створене одне комунальне підприємств з 

надання послуг централізованого водопостачання та  централізованого 

водовідведення  

Наслідки реалізації сценарію А.1. 

У зв’язку з тим, що наявна система водопостачання та водовідведення 

знаходиться  у  задовільному технічному стані, а рівень охоплення послугами 

централізованого водопостачання є достатньо високим як для міського, так і 

сільського населення
29
, громада організаційно та фінансово буде здатна (із 

залученням цільових коштів обласного та державного бюджетів) реалізувати 

інфраструктурні проекти щодо модернізації і реконструкції системи 

                                                 
28

 Перспективний план затверджено рішенням Полтавської обласної ради № 995 від 21 грудня 2018 р. 
29

 В Україні лише 17,2% сільського населення мають доступ до централізованого  водопостачання, навіть із 

тенденцією до погіршення якості та доступності води у перших водоносних горизонтів, очікується збільшення 

цього показника у 2020 році до 20%  (Цілі сталого розвитку, Ціль 6 „Чиста вода та належні санітарні умови“). 
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водопостачання у м. Пирятин та у селах об’єднаної громади – с. Красний Міст, 

с. Олександрівка, с. Верхоярівка.  

Також у середньостроковій перспективі буде можливо здійснити пошук 

зовнішніх ресурсів та профінансувати розробку проектної документації щодо 

розширення спроможності міських очисних споруд, розширення каналізаційних 

мереж по місту, будівництва централізованих систем водовідведення у 

найбільших селах громади (старостатах) – с. Калинів Міст та с. Олександрівка. 

Наслідки реалізації сценарію А.2. 

Відповідно до оновленого перспективного плану формування 

територіальних громад Полтавської області  Пирятинська міська об’єднана 

громада може бути збільшена територіально у 6,41 разів
30

 та за чисельністю 

населення на 42,1% шляхом приєднання 24 населених пунктів Білоцерківської, 

Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської, Харковецької, 

Сасинівської сільських рад Пирятинського району та Куріньківської, 

Луговиківської сільських рад Чорнухинського району Полтавської області. 

Територія громади має бути збільшена в основному, за рахунок 

сільськогосподарських земель, тому можливі ризики забруднення водоносних 

горизонтів нітратними сполуками внаслідок внесення добрив 

сільськогосподарськими виробниками і питна вода із традиційних для сільської 

місцевості джерел водопостачання може не відповідати державним стандартам 

якості
31
. Тому розвиток централізованих систем водопостачання у тих 

населених пунктах, де мешканці будуть відчувати брак або погіршення якості 

питної води, має стати пріоритетним завданням для місцевої влади щодо 

забезпечення населення доступу до якісної та доступної питної води. 

Окрім збільшення видатків на капітальне будівництво, також буде 

збільшено організаційне навантаження на орган місцевого самоврядування та 

оператора водопостачання (КП „Пирятинський міський водоканал“), у зв’язку 

із проведенням технічної інвентаризації та оцінки стану сільських систем 

водопостачання (свердловин, башт Рожновського, водопровідних мереж тощо), 

із подальшим прийняттям цих об’єктів до комунальної власності та, у разі 

необхідності, оформленням дозвільних  документів. Також для обслуговування 

систем водопостачання у віддалених населених пунктах громади виникне 

необхідність створення окремих виробничих підрозділів КП. 

 

Наслідки реалізації Сценарію В.1 

Діяльність двох комунальних підприємств із надання послуг 

централізованого водопостачання та водовідведення (КП „Пирятинський 

міський водоканал“ та КП „Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“) 

дозволяє підтримувати належну якість обслуговування своїх абонентів та не 
                                                 
30 
Відповідно до Перспективного плану Пирятинська ОТГ буде займати площу у 625,905 км2 із  кількістю 

населення 24,185 тис.осіб; Станом на 25.10.2015 року площа об’єднаної громади становить  97.62 км2 із 

кількість населення  17,018тис.осіб).  
31

 Державні санітарні норми та правила „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною“ затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400. 
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вступати у пряму конкуренцію за ресурси щодо модернізації оновлення 

основних фондів (у т.ч. за рахунок отриманого прибутку). 

 

Наслідки реалізації Сценарію В.2 

Створення єдиного підприємства у сфері надання послуг водопостачання 

та водовідведення дасть можливість скоротити адміністративні витратити та 

оптимізувати діяльність абонентських відділів та диспетчерських служб. 

У зв’язку з тим, що технічний стан мереж водопостачання знаходиться у 

задовільному рівні, а  до послуг централізованого водопостачання підключено 

набагато більше абонентів, ніж до систем водовідведення, то при виникненні 

аварійних ситуацій забезпечення населення якісним водопостачанням буде 

мати більший пріоритет, ніж підтримка належного рівня санітарії у окремих 

мікрорайонах міста. Існує вірогідність перерозподілу ресурсів підприємства в 

сторону розвитку системи водопостачання, а якість надання послуг 

водовідведення (у т.ч. для основних бюджетоутворюючих підприємств 

громади) може погіршитись.  
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РОЗДІЛ 4. ЦІЛІ РОЗВИТКУ ЩОДО РОЗВИТКУ СИСТЕМ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА САНІТАРІЇ   

Основна мета:  забезпечення населення сталими та якісними послугами 

водопостачання та належного рівня санітарії із дбайливим ставленням до 

навколишнього середовища 

Перелік стратегічних цілей та завдань  до 2024 року 

1. Забезпечення населення громади якісними та надійними послугами 

водопостачання 

1.1. Запровадження сучасних систем фільтрації та очистки питної води 

1.2. Забезпечення населення громади доступом до безперебійного питного 

водопостачання 

1.3. Забезпечення достатності водних ресурсів шляхом збільшення 

потужності міського водозабору 

2. Забезпечення належного рівня санітарії та водовідведення у громаді 

2.1. Розвиток та модернізація системи централізованого водовідведення м. 

Пирятин 

2.2. Розвиток систем централізованого водовідведення у сільських 

населених пунктах громади 

2.3. Покращення санітарно-гігієнічних умов у бюджетних закладах 

громади 

3. Підвищення ефективності діяльності комунального підприємства у 

сфері питного водопостачання 

3.1.Зниження рівня бездохідної води 

3.2. Модернізація, реконструкція та належне утримання джерел питного 

водопостачання сільських населених пунктів громади 

3.3. Запровадження сучасних інформаційних систем до управління 

підприємством 

3.4. Поліпшення матеріально-технічного оснащення КП. 

Визначення стратегічних цілей розвитку громади у сфері  розвитку 

питного  водопостачання та санітарії відбувалось на основі реалізації базових 

сценаріїв розвитку (поточних ситуацій). Після змін зовнішніх факторів 

(приєднання нових населених пунктів до об’єднаної громади) завдання будуть 

актуалізовані після проведення технічного аудиту та опитування громадської 

думки.  

План реалізації завдань Стратегії надано у додатку 1 Детальний план 

заходів із визначеними обсягами фінансування розроблено лише на 2018-2019 

роки
32

 і надано у додатку 2. 

 

 

 

 

                                                 
32

 Формування спроможних територіальних громад по всій території України має завершитись до 2020 року. 

Очікується, що з 2020 року буде реалізація сценарію А.2 



 

 

30 

Перелік цілей, завдань та показників оцінки ефективності 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ 

ЯКІСНИМИ ТА НАДІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Очікувані результати: 

 Забезпечення якості питної води до державних стандартів якості33
 

 Підтримка режиму надання послуг 24/7 в усіх населених пунктах громади 

Завдання та заходи: 

1.1 Запровадження сучасних систем фільтрації та очистки питної води 

 встановлення фільтрувальних станцій знезалізнення та осадження фтору 

та хлоридів на всіх свердловинах ОТГ; 

 встановлення станцій доочищення води (фільтрів) у навчальних закладах 

ОТГ (10 закладів освіти). 

1.2. Забезпечення населення громади доступом до безперебійного 

питного водопостачання 

 будівництво вуличних мереж водопостачання у мікрорайоні 

„Завокзалля“, м.Пирятин (вул.Київська, вул.Гагаріна 3 км.); 

 встановлення регуляторів тиску у мікрорайоні  „Завокзалля“; 

 будівництво вуличних розподільчих мереж водопостачання у мікрорайоні 

„Острів“ (1,7 км.); 

 будівництво вуличних розподільчих мереж водопостачання с.Калинів 

міст (3,0 км); 

 будівництво вуличних розподільчих мереж водопостачання с.Замостище 

(3,5 км);  

 будівництво вуличних розподільчих мереж водопостачання с.Верхоярівка 

(3,5 км). 

1.3 Забезпечення достатності водних ресурсів шляхом збільшення 

потужності місцевих водозаборів 

 будівництво артезіанської  свердловини у м. Пирятин, водоканал 

(продуктивністю 60 м.куб./годину)
34

; 

 будівництво свердловини у мікрорайоні  Завокзалля» м. Пирятин 

(продуктивністю 60 м.куб./годину); 

 будівництво артезіанської  свердловини у с. Верхоярівка (продуктивність 

60 м.куб/год). 

 

 

 

 

                                                 
33

 Державні санітарні норми та правила  Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною» затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400. 
34

 Захід буде реалізовано  2019 році у рамках фінансування обласної програми "Питна вода Полтавщини" на 

2011-2020 роки. 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ 

САНІТАРІЇ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ У ГРОМАДІ 

 

Очікувані результати: 

- збільшення рівня охоплення послугами централізованого водовідведення 

міського населення (з 25,1% до 50,0%) та сільського населення (з 0%до 

30%); 

- покращені умови санітарії в усіх закладах бюджетної сфери сільських 

населених пунктів громади та підключені до систем централізованого 

водовідведення всі заклади бюджетної сфери м. Пирятин (збільшення з 

50% до 100%); 

- забезпечення фінансової стабільності діяльності КП у сфері 

водовідведення (скорочення витрат енергоресурсів, збільшення 

надходжень від надання інших послуг). 

Завдання та заходи: 

2.1 Розвиток та модернізація системи централізованого 

водовідведення м. Пирятин 

2.1.1 Розширення мереж централізованого водовідведення 

 реконструкція  напірного колектору по вул.Січових Стрільців, (2,6 км) 

м.Пирятин; 

 будівництво напірного колектору  від ГКНС  до мікрорайону 

„Завокзалля“, (3 км); 

 реконструкція мереж водовідведення у житловому масиві 

багатоповерхової забудови „Мікромістечко“; 

 будівництво КНС та розподільчих мереж водовідведення у мікрорайоні 

„Острів“ (1,7 км.) 

2.1.2. Розширення потужностей міських очисних споруд  

 розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування щодо 

розвитку каналізаційної мережі міста; 

 виконання проектних робіт та інженерно-геодезичних вишукувань; 

 реконструкції/розширення міських КОС; 

2.1.3 Забезпечення фінансової стабільності діяльності КП у сфері 

водовідведення 

 підвищення енергоефективності об’єктів водовідведення через  заміну 

енергоємного обладнання  (компресори  - повітродувки) та утеплення 

адміністративних будівель; 

 розширення видів надання суміжних послуг КП через облаштування 

пункту прийому стоків від суб’єктів господарювання (у т.ч. із 

встановленням системи відеонагляду та дослідження відповідності 

показників ГДК); 
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 будівництво напірного колектору від мікрорайону „Мікромістечко“ до 

автостанції з метою підключення нових комерційних абонентів 

(підприємств „придорожнього сервісу“); 

2.2. Розвиток систем централізованого водовідведення у сільських 

населених пунктах громади 

 будівництво локальних очисних споруд та мереж водовідведення у                    

с.Олександрівка; 

 будівництво локальних очисних та мереж водовідведення у с.Калинів 

Міст. 

2.3. Покращення санітарно-гігієнічних умов у бюджетних закладах 

громади 

2.3.1 Підключення комунальних закладів міста до мереж централізованого 

водовідведення у центральній  частині міста: 

 адміністративні будівлі Пирятинської міської ради (виконком, 1 будівля); 

 Територіальний центр соціального обслуговування, м. Пирятин; 

 Станція юних техніків, м. Пирятин; 

 ДНЗ „Червона шапочка“, м. Пирятин; 

 Філія Пирятинського ліцею (колишня ЗОШ №1) м. Пирятин. 

2.3.2 Підключення комунальних закладів міста до мереж централізованого 

водовідведення у районі „Завокзалля“: 

 Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

 ДНЗ „Ромашка“. 

2.3.3  Поліпшення санітарно- гігієнічних умов у комунальних закладах 

сільських населених пунктів: 

 реконструкція системи каналізації ДНЗ, ЗОШ та сільський клуб 

с.Олександрівка 

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ 

ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Очікувані результати: 

 скорочення рівня бездохідної води (з 50% до 15 %); 

 скорочення відсотка зношених та аварійних мереж у м.Пирятин та 

сільських населених пунктах громади (місто/село); 

 запровадження належного обліку ресурсів та управління активами 

підприємства 

Завдання та заходи: 

3.1  Зниження рівня бездохідної води 

3.1.1 Встановлення засобів обліку води: 

- встановлення засобів обліку питної води на всіх свердловинах; 
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- встановлення засобів комерційного обліку на вході у будинках 

багатоповерхової забудови 

- доведення до 100% обліку води технічними засобами (лічильниками) у 

кінцевих споживачів (населення, суб’єкти господарювання) 

3.1.2 Заміна аварійних мереж та зношених мереж 

 капітальний ремонт ділянок аварійних мереж по м. Пирятин (вул. 

Абаканська (1,2 км.),  місту вул. Гоголя (200 м), вул. Полтавська (300 м), 

вул. Горького (500 м), вул. Набережна (100 м), вул. Андрузького Георгія 

(200 м.), вул. Молодіжна (400 м), вул. Завокзальна (300 м), вул. Цибаня 

(1,1 км), вул. Сікорського (500 м) 

 капітальний ремонт аварійних мереж водопостачання с. Калинів Міст (1 

км); 

 капітальний ремонт  зношених вуличних мереж водопостачання 

мікрорайону  „Завокзалля“ (7 км); 

 капітальний ремонт зношених внутрішньоквартальних мереж у 

мікрорайоні „Мікромістечко“ (1,2 км). 

3.2 Модернізація, реконструкція та належне утримання джерел питного 

водопостачання сільських населених пунктів громади  

 модернізація свердловини с. Олександрівка (не вистачає тиску у мережі), 

(заміна насосного обладнання, встановлення частотного перетворювача, 

будиночку). 

3.3 Запровадження сучасних інформаційних систем до управління 

підприємством 

 створення електронної мапи (QGIS); 

 встановлення програмного забезпечення із гідравлічного розрахунку 

системи водопостачання м. Пирятин; 

 впровадження системи віддаленого керування подачі води (на 

свердловинах та на магістральних розподільчих вузлах). 

3.4 Поліпшення матеріально-технічного оснащення КП 

- придбання автомобілю АВР та  екскаватору; 

- придбання апарату для перевірки лічильників, апарату для зварювання 

пластикових труб (трансформаторна-резисторна сварка); 

- придбання аварійного генератору (10 кВТ). 
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РОЗДІЛ 5. ПРОЦЕДУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ 

СТРАТЕГІЇ 

Реалізація Стратегії розвитку питного водопостачання та санітарії 

Пирятинської ОТГ на період до 2024 року буде відбуватись через внесення 

відповідних заходів до щорічної програми економічного та соціального 

розвитку, обласних цільових програм (у т.ч. програми  Питна вода 

Полтавщини» на 2011 – 2020 роки»), також через підготовлені проекти 

розвитку до Державного фонду регіонального розвитку та заявки на учать у 

проектах міжнародної технічної допомоги (МТП). 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за 

рахунок: 

 Державного фонду регіонального розвитку; 

 коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та 

бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються 

на розвиток відповідної сфери у регіонах; 

 субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

 коштів місцевих бюджетів; 

 коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових 

організацій; 

 коштів інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. 

Супроводженням процесу реалізації Стратегії буде займатись Відділ 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

виконкому міської ради. У разі необхідності для детального опрацювання 

програм та проектів розвитку будуть створені окремі проектні групи. 

Основні завдання діяльності робочої групи з реалізації Стратегії: 

визначення процедури виконання цілей: внесення доповнень в діючі 

цільові програми, розподіл обов’язків по виконанню конкретних завдань та 

підготовки супроводжувальних документів; 

підготовка проектної документації на участь у фінансуванні з Державного 

фонду регіонального розвитку; 

робота з проектами міжнародної технічної допомоги та підготовка заявок 

на участь у конкурсах; 

організація навчальних заходів щодо підвищення організаційної 

спроможності комунальних підприємств громади з метою запровадження 

сучасних інформаційних систем та методів управління; 

підготовка річних звітів з динамікою рівня досягнення очікуваних 

результатів  стратегічних цілей; 

підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до завдань та 

цілей Стратегії. 

Інформаційне супроводження реалізації Стратегії буде здійснювати 

Відділ містобудування,   архітектури та  житлово-комунального господарства 

виконкому міської ради з висвітленням інформації у місцевих ЗМІ. 
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Розділ 6. Список учасників робочої групи та засідань з розробки Стратегії 

Члени робочої групи: 

Рябоконь Олексій Петрович, міський голова; 

Варава Максим Володимирович, заступник голови; 

Бабак Руслан Миколайович, староста с. Калинів Міст; 

Тарасовський  Іван Миколайович, староста с. Олександрівка; 

Дубров Микола Якович, начальник КП „Пирятинський міський 

водоканал“; 

Манько Сергій Леонідович, начальник КП „Пирятинські   

госпрозрахункові очисні споруди“. 

Консультанти: 

Козлюк Олена Олександрівна, консультант з питань стратегічного 

планування і програмування проекту DESPRO; 

Козак Вячеслав Іванович, експерт з питань децентралізації проекту 

DESPRO; 

Кавун Андрій, спеціаліст з питань  підтримки та впровадження проектів 

DESPRO. 
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Додаток 1. 

 

План реалізації завдань Стратегії розвитку питного водопостачання та санітарії Пирятинської ОТГ на період до 2024 року 

 Перелік завдань/заходів  Обсяг 

фінансування, 

тис.грн 

можливі 

джерела 

фінансування 

період  реалізації 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ ЯКІСНИМИ ТА 

НАДІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

        

1.1 Запровадження сучасних систем фільтрації та очистки питної води         

 встановлення фільтрувальних станцій знезалізнення та осадження 

фтору та хлоридів на всіх свердловинах ОТГ 

….. ДФРР       

 встановлення станцій доочищення води (фільтрів) у навчальних 

закладах ОТГ (10 закладів освіти) 

60,0 місц.бюджет Х      

1.2. Забезпечення населення громади доступом до безперебійного 

питного водопостачання (будівництво мереж): 

        

  мікрорайон „Завокзалля“, м. Пирятин (3 км) 1300,0 місц.бюджет 

DESPRO 

Х Х     

  мікрорайоні  Острів», м. Пирятин (1,7км) 650,0 місц.бюджет 

DESPRO 

Х      

  с. Калинів міст (3,0 км) 1000,0 місц.бюджет  Х Х    

  с. Замостище (3,5 км)  місц.бюджет  Х     

  с. Верхоярівка (3,5 км)  місц.бюджет  Х     

1.3 Забезпечення достатності водних ресурсів шляхом збільшення 

потужності місцевих водозаборів (будівництво свердловин) 

        

  свердловина у м. Пирятин (водоканал) 582,0 

300,0 

обл.бюджет 

місц.бюджет 

Х      

  свердловина у м. Пирятин („Завокзалля“) 800,0 місц.бюджет 

DESPRO 

Х      

  свердловина  у с. Верхоярівка  місц.бюджет  Х     

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ САНІТАРІЇ ТА 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ У ГРОМАДІ 

        

2.1 Розвиток та модернізація системи централізованого 

водовідведення м. Пирятин 
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 Перелік завдань/заходів  Обсяг 

фінансування, 

тис.грн 

можливі 

джерела 

фінансування 

період  реалізації 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  реконструкція  напірного колектору по вул. Січових Стрільців, (2,6 

км), 

1624,0 

1000,0 

761,0 

обл.бюджет 

місц.бюджет 

КП 

Х      

  будівництво напірного колектору  від ГКНС  до мікрорайону 

„Завокзалля“ (3 км) 

3 000,0 ДФРР  Х     

  реконструкція мереж водовідведення у „Мікромістечко“,     Х    

  будівництво КНС та розподільчих мереж водовідведення у 

мікрорайоні „Острів“ (1,7 км.) 

2500,0 ДФРР    Х   

2.1.2 Розширення потужностей міських очисних споруд         

  розробка попереднього ТЄО щодо розвитку каналізаційної мережі 

міста 

200,0 місц.бюджет  Х     

  проектні роботи та інженерно-геодезичні  вишукування  800,0 місц.бюджет  Х     

  реконструкції/розширення міських КОС …. ДФРР 

інші джерела 

     Х 

2.1.3 Забезпечення фінансової стабільності діяльності КП у сфері 

водовідведення 

        

  заміна енергоємного обладнання  (компресори  - повітродувки) 2000,0 КП 

місц.бюджет 

 Х     

  облаштування пункту прийому стоків від суб’єктів господарювання ….. КП Х      

  будівництво напірного колектору від „Мікромістечка“  до АС …. обл.бюджет 

місц.бюджет 

 Х Х    

2.2. Розвиток систем централізованого водовідведення у сільських 

населених пунктах громади 

        

  проектування локальних очисних споруд та мереж водовідведення 

у с. Олександрівка 

200,0 місц.бюджет    Х   

  проектування локальних очисних споруд та мереж водовідведення 

у с. Калинів Міст 

200,0 місц.бюджет    Х   

2.3 Покращення санітарно-гігієнічних умов у бюджетних закладах 

громади 

…. місц.бюджет       

  підключення комунальних закладів міста до мереж …. місц.бюджет Х Х     



 

 

38 

 Перелік завдань/заходів  Обсяг 

фінансування, 

тис.грн 

можливі 

джерела 

фінансування 

період  реалізації 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

централізованого водовідведення у центральній  частині міста 

  підключення комунальних закладів міста до мереж 

централізованого водовідведення у районі „Завокзалля“ 

…. місц.бюджет  Х     

  поліпшення санітарно- гігієнічних умов у комунальних закладах 

сільських населених пунктів (с.Олександрівка) 

…. місц.бюджет  Х     

3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ПИТНОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

        

3.1.1 Встановлення засобів обліку води:         

  встановлення засобів обліку питної води на всіх свердловинах  ….. КП Х Х     

  встановлення засобів комерційного обліку на вході у будинках 

багатоповерхової забудови 

…. КП 

місц.бюджет 

Х Х     

3.1.2 Заміна аварійних мереж та зношених мереж:         

  кап.ремонт ділянок аварійних мереж по м. Пирятин  1300,0 місц.бюджет 

 DESPRO 

Х Х     

  кап.ремонт аварійних мереж с. Калинів Міст (1 км) 200,0 місц.бюджет Х Х     

  кап. ремонт  зношених мереж м. Пирятин, „Завокзалля“ (7 км)  місц.бюджет   Х    

  кап. ремонт  зношених мереж м. Пирятин „Мікромістечко“ (1,2 км)  місц.бюджет  Х     

3.2 Модернізація, реконструкція та належне утримання джерел 

питного водопостачання сільських населених пунктів громади 

        

  модернізація свердловини с. Олександрівка 200,0 DESPRO Х      

3.3 Запровадження сучасних інформаційних систем до управління 

підприємством 

200,0  DESPRO Х      

3.4 Поліпшення матеріально-технічного оснащення КП 1500,0 місц.бюджет 

 DESPRO 

Х Х Х    

 ВСЬОГО 2305,0 

950,0 

2206,0 

761,0 

місц.бюджет 

 DESPRO 

обл.бюджет 

КП очисні 

 

Х 

     



 

 

39 

 


