
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

18 серпня 2021 року 
  

Про затвердження Програми  

з покращення 

водопостачання та 

водовідведення сільських 

населених пунктів Лубенської 

територіальної громади 

на 2022-2024 роки  

  

 

          Розглянувши Програму з покращення водопостачання та водовідведення 

сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2022-2024 

роки, спрямовану на реалізацію державної та регіональної політики щодо 

забезпечення сільського населення у достатній кількості якісною питною водою, 

відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
 

міська рада вирішила : 

 

1.  Затвердити Програму з покращення водопостачання та водовідведення 

сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2022-2024 

роки(додається). 

2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.) 

передбачити кошти в бюджеті для реалізації Програми. 

      3.Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Князєв О.В.) 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та 

постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.  

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



 

ПАСПOPT 
(загальна характеристика Програми) 

Програми покращення водопостачання та водовідведення сільських населених 

пунктів Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки 

 

 

 

1. 

 

Ініціатор0розроблення 

Програми 

Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

 

 

2. 

Розробник Програми 

 

 

Співрозробник  Програми 

Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області                                   

КП «Сяйво» 

 

 

3. 

Відповідальний виконавець 

Програми 

КП «Сяйво» 

Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

4. Співвиконавці Програми 

Відділи, управління0та0служби Лубенської міської 

ради 

Лубенського району Полтавської області                                   

KП «Сяйво» 

5. Термін реалізації 2022-2024 роки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

                                                                                       Додаток  

                                                                                                                  до рішення міської ради 

                                                                                                                  від 18 серпня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

  ПРОГРАМА 

«Покращення водопостачання та водовідведення  

сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади 

  на 2022-2024 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 р. 



 

 

І. Загальні положення 

 

            Програма «Покращення водопостачання та водовідведення сільських 

населених пунктів Лубенської територіальної громади  на 2022-2024 роки» (далі - 

Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання» та спрямована на реалізацію державної та регіональної політики 

щодо забезпечення населення у достатній кількості якісною питною водою. 

            Забезпечення сільського населення громади питною водою кожного 

населеного пункту є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для 

збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя 

населення. 

           Розробка Програми обумовлена: 

- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного 

водопостачання; 

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в населених 

пунктах району внаслідок низької якості  питної води; 

- незадовільним технічним станом і зношеністю систем питного водопостачання 

та водовідведення; 

- необхідністю впровадження, по мірі прийняття нормативно-правових актів, 

державних санітарних норм і правил, стандартів та інших нормативних 

документів у сфері питної води та питного водопостачання; 

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для 

розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем 

питного водовідведення. 

 

                                 ІІ. Сучасний стан водопровідної мережі та якості питної води 

 

            У сільських населених пунктах Лубенської територіальної громади є 

централізоване водопостачання, але більшість  сільських жителів користуються водою 

з криниць. 

  Джерелами води на водогонах є артезіанські свердловини, більшість яких 

потребують ремонту.  Мала забезпеченість і забруднення водних джерел приводить 

до подальшого загострення водогосподарських проблем. Аналіз обстеження стану 

водопостачання сільської території свідчить, що водопровідно-каналізаційне 

господарство перебуває у край тяжкій ситуації, а саме: 

- за якістю води, яка подається населенню; 

- за надійністю роботи; 

- за енергоспоживанням; 

- за фінансово-економічними показниками. 

 Надання послуг населенню з точки зору надійності, якості та безпеки послуг 

водопостачання  незадовільне з таких основних причин: 

- низький рівень охоплення населення послугами; 

- низький стан обліку використання води; 

- забезпечення значної кількості населення привізною водою; 

- невідповідність якості води в системах водопостачання; 

- значна кількість аварійних водопровідних та каналізаційних мереж 



 Високий рівень зношеності споруд, розподільчих мереж, недосконалі і 

застарілі технології водопідготовки, амортизоване насосно-енергетичне обладнання 

призводять до частих аварій, втрат води і викликають дестабілізацію 

водозабезпечення населення. У зв’язку з незадовільним станом розподільчих 

водопровідних мереж, відсутністю коштів на їх капітальний ремонт постійно 

зростають втрати води, що в цілому складають до 40 %. 

 Продуктивність каналізаційних насосних станцій в с. Засулля та в с. Войниха 

в цілому достатня для перекачки стічних вод,  але мають термін експлуатації більше 

30 років і потребують заміни. 

 Через відсутність коштів останніми роками у водопровідно-каналізаційних 

мережах фактично не впроваджуються інноваційні технології, необхідність яких 

обумовлена тим, що змінилася структура собівартості води. Зросла вартість 

електроенергії, матеріалів, збільшилися непродуктивні витрати води, внаслідок чого 

виникли проблеми, які вимагають негайного вирішення: 

- удосконалення тарифної політики; 

- підвищення якості води для питних потреб; 

- усунення негативного впливу на підземні води; 

- упорядкування зон санітарної охорони; 

- забезпечення захисту водопроводу; 

- усунення витоків і непродуктивних витрат води; 

- зниження енергоємності системи; 

- здійснення реального обліку води; 

- удосконалення збору, перекачки і очищення стічних вод. 

            Отже, розвиток та відновлення систем водопостачання та водовідведення, 

питання якості питної води, збереження довкілля та раціональне використання водних 

ресурсів мають стратегічне значення для Лубенської територіальної громади і 

потребують комплексного підходу до їх вирішення, стабільності в забезпеченні 

послугами водопостачання мешканців сіл.    

 

                                      ІІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

            Метою Програми є поліпшення забезпечення  сільського населення Лубенської 

територіальної громади питною водою нормативної якості в межах науково 

обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування і розвиток 

водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; 

поліпшення на цій основі стану здоров’я населення й оздоровлення соціально-

екологічної ситуації в області; відновлення, охорона та раціональне використання 

джерел питного водопостачання. 

            Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження 

забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності 

санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності 

функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації 

водоохоронних, технічних, санітарних заходів, контролю якості питної води,  у тому 

числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування 

водопровідної мережі. 

 

       ІV. Напрями та заходи виконання Програми 

 

            Виконання  Програми здійснюються за такими основними напрямами: 



- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання; 

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення. 

            Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання 

включають наступні заходи: 

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких і 

птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, що 

створюють загрозу забруднення вод; 

- очищення поверхневого стоку, будівництво систем водовідведення, поліпшення 

стану зон санітарної охорони джерел водопостачання. 

            У результаті здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених 

загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими 

загальнодержавними та цільовими програмами, обласними,  районними програмами, 

зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об’єкти –джерела питного 

водопостачання. 

            Серед заходів, що дають змогу підвищити якість питного водопостачання, 

суттєве значення мають заходи щодо поліпшення зон санітарної охорони джерел 

питного водопостачання: проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної 

охорони, їх відновлення. 

            Основним завданням розвитку систем питного водопостачання та 

водовідведення є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою 

нормативної якості. 

            У 2022-2024 роках заплановано відновити системи питного водопостачання, 

які знаходяться у незадовільному стані в сільських населених пунктах Лубенської 

територіальної громади. 

  

                                              V. Етапи виконання Програми  

 

            Передбачається: 

- стабілізувати фінансово-економічний стан комунального підприємства «Сяйво» 

та кооперативів питного водопостачання та  відведення шляхом запровадження 

економічно обґрунтованих тарифів  на послуги з урахуванням витрат на 

здійснення капітальних вкладень; 

- поліпшити стан  і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та 

водоохоронних зон джерел питного водопостачання; 

- відновити та реконструювати системи питного водопостачання, що знаходяться 

у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам 

якості питної води; 

- відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного 

водопостачання , що знаходяться у непрацюючому  стані; 

      -   розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва системи 

питного водопостачання та водовідведення, а також з охорони та поліпшення стану 

водних об’єктів – джерел питного водопостачання; 

      -   здійснити заходи щодо реконструкції існуючих КНС та очисних споруд для 

запобігання забрудненню ґрунтів, поверхневих та підземних вод; 

- здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування 

системи питного водопостачання та водовідведення, які забезпечать поступове 

поліпшення якості питної води. 

 



VІ. Освіта, виховання , інформування та участь громадськості у розв’язанні 

проблем забезпечення населення питною водою 

 

           З метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, 

інформування  населення, підготовки професійних кадрів і формування екологічної 

свідомості,  для ефективного виконання пріоритетних напрямків реалізації Програми 

передбачається: 

    - перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери управління 

водопровідної мережі; 

    -   підтримка природоохоронних акцій щодо захисту і збереження джерел питного 

водопостачання; 

    -    участь у конкурсах і виставках з тематики впровадження водоенергозберігаючих 

технологій, засобів підготовки та подачі питної води, систем водовідведення. 

 

          VІІ. Організаційне забезпечення виконання Програми 

 

            Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на 

основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння 

капіталовкладень, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів. 

            В основу управління у сфері питного водопостачання і водовідведення 

покладено такі принципи: 

     -   взаємоузгодженість  діяльності підприємства питного водопостачання; 

     -  удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

            Організацію виконання Програми здійснює Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

 

                              VІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

- коштів державного бюджету; 

- коштів місцевого бюджету (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках 

державних, регіональних та галузевих програм і проєктів, що реалізуються); 

- удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування; 

- інших джерел надходження у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, 

благодійних внесків тощо, не заборонених чинним законодавством України, в 

межах наявних фінансових ресурсів. 

        Реконструкція і будівництво системи водопостачання здійснюється за рахунок 

субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання 

заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам, а також 

коштів місцевих бюджетів і підприємств на умовах співфінансування та інших 

джерел. 

            Загальний обсяг фінансування Програми на 2022-2024 роки – 15330,00 тис. 

грн. (Додаток до Програми) 

 

                             ІХ. Контроль за виконанням Програми 

 



         Контроль за виконанням цієї Програми здійснюється в межах повноважень, 

визначених Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про  

охорону навколишнього природного середовища». 

          Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється відповідно до закону. 

 

Х. Очікувані результати виконання Програми 

 

          Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання; 

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню, з питного 

водопостачання; 

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та 

зниження на цій основі захворюваності населення; 

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та 

поступове їх відновлення; 

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного 

водопостачання; 

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного 

водопостачання та доходів населення. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Маргарита КОМАРОВА 

 
 

 

  



                                                                                                                            Додаток  

                                                                                                                            до Програми з покращення 

                                                                                                                            водопостачання та водовідведення  

                                                                                                                            сільських населених пунктів  

                                                                                                                            Лубенської територіальної громади  

                                                                                                                            на 2022-2024 роки 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ 

щодо покращення водопостачання і водовідведення сільського населення 

Лубенської територіальної громади   

 на 2022-2024 роки 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Вартість 

робіт, 

тис.грн. 

Термін 

виконання 
Виконавець 

1 

Проведення геологорозвідувальних 

робіт (буріння) з метою пошуку 

підземних вод для водозабезпечення 

сільського населення (три спостережних 

свердловини) 

380 2022-2023 
місцевий 

бюджет 

2 

Розроблення проєктної документації 

для будівництва свердловини для 

водопостачання 

150 2022-2023 
місцевий 

бюджет 

3 
Будівництво нової свердловини для 

водопостачання 
2000 2022-2024 

місцевий 

бюджет 

4 
Ремонт будівель насосної станції в с. Засулля 

та в с. Войниха, включаючи покрівлі 
230 2022-2023 КП «Сяйво» 

5 

Очищення, санітарна обробка та 

поточний ремонт громадських криниць, 

розташованих на території громади 

150 2022 
місцевий 

бюджет 

6 
Реконструкція водопроводу в с. Засулля 

протяжністю 2500 метрів 
2500 2022-2024 

КП «Сяйво» 

місцевий 

бюджет 

7 
Реконструкція дільниці каналізаційної 

мережі в селах Засулля та Войниха 
300 2022-2024 

КП «Сяйво» 

місцевий 

бюджет 

8 

Придбання резервних насосів та строп для їх 

кріплення довжиною 120 метрів для 

свердловин КП «Сяйво» №1, №2, №3, №4, 

№5 

300 2022-2024 

КП «Сяйво» 

місцевий 

бюджет» 

9 
Придбання резервного насоса та строп для 

нього для свердловини в с. Мацківці 
70 2022-2024 

КП «Сяйво» 
місцевий 
бюджет 

10 
Капремонт або заміна башти Рожновського 

(свердловина КП «Сяйво») 
850 2022-2024 

КП «Сяйво» 
місцевий 
бюджет 

11 Очищення криниць по селах громади 100 2022-2024 
місцевий 
бюджет 

12 
Будівництво частини огорожі санітарної зони 

свердловин  
100 2022-2024 

місцевий 
бюджет 



КП «Сяйво» 

13 
Реконструкція артезіанської свердловини по 

вул. Наливайка в0с. Засулля  
1200 2022-2024 

місцевий 
бюджет 

14 
Придбання лічильників обліку води на вводі 
у багатоквартирних будинках 

100 2022-2024 
місцевий 
бюджет 
КП «Сяйво» 

15 

Придбання обладнання i предметів 
довгострокового користування (насоси, 
датчики тиску, пристрої керування насосами, 
гідроакумулятори) 

200 2022-2024 
місцевий 
бюджет 

16 Поточні ремонти свердловин 1600 2022-2024 
місцевий 
бюджет 

17 Поточні ремонти водопровідних мереж 1500 2022-2024 
місцевий 
бюджет 

18 
Виділення0коштів на відбір аналізів та 
дослідження якості питної води 

1200 2022-2024 
місцевий 
бюджет 

19 
Прочистка 0каналізаційно-насосних 
станцій 

500 2022-2024 
місцевий 
бюджет 

20 
Гідродинамічне очищення каналізаційних 
систем 

500 2022-2024 
місцевий 
бюджет 

21 
Отримання (поновлення) ліцензії на 
водопостачання та спеціальних дозволів на 
користування надрами 

1400 2022-2024 
місцевий 
бюджет 

 Всього 15330   

 

 

 

Директор КП «Сяйво»                                                                       Анатолій ТОМЧУК 



Пояснювальна записка до Програми 

з покращення водопостачання та водовідведення сільських населених 

пунктів Лубенської територіальної громади 

на 2022-2024 роки 
            Програма «Покращення водопостачання та водовідведення сільських 

населених пунктів Лубенської територіальної громади  на 2022-2024 роки» 

(далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про питну воду 

та питне водопостачання» та спрямована на реалізацію державної та 

регіональної політики щодо забезпечення населення у достатній кількості 

якісною питною водою. 

            Забезпечення сільського населення громади питною водою кожного 

населеного пункту є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої 

необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і 

підвищення рівня життя населення. 

             Метою Програми є поліпшення забезпечення  сільського населення 

Лубенської територіальної громади питною водою нормативної якості в 

межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; 

реформування і розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та 

надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я 

населення й оздоровлення соціально-екологічної ситуації в області; 

відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного 

водопостачання. 

             Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо 

попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх 

відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення 

ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і 

водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних 

заходів, контролю якості питної води,  у тому числі за рахунок державної 

підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі. 

            Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- реалізацію державної та регіональної політики у сфері питної води та 

питного водопостачання; 

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню, з питного 

водопостачання; 

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною 

водою та зниження на цій основі захворюваності населення; 

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та 

поступове їх відновлення; 

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного 

водопостачання;  

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного 

водопостачання та доходів населення. 

 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального господарства                                   Олександр КНЯЗЄВ 
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