
ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на                     

2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», заслухавши звіт начальника Управління житлово-

комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної 

адміністрації Е. Реви, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

звіт про виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на           

2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно, затвердженої 

рішенням четвертої сесії обласної ради шостого скликання від 30.03.2011 та 

продовженої рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради 

восьмого скликання від 23.02.2021 № 121, що додається на 3 аркушах, взяти до 

відома. 

 
 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

сесії обласної ради  

восьмого скликання 

25.02.2022 № 

 

 

ЗВІТ 

про виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на  

2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно 

 

Обласна програма «Питна вода Полтавщини» на 2011-2020 роки, термін 

дії якої продовжено до 2021 року включно (далі – Програма), затверджена 

рішенням четвертої сесії обласної ради шостого скликання від 30.03.2011. 

Відповідальним виконавцем Програми є Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації. 

Метою Програми є покращення забезпечення населення області питною 

водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) 

питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-

каналізаційного господарства,  підвищення ефективності та надійності його 

функціонування; поліпшення на цій основі  стану здоров’я населення та 

оздоровлення соціально-екологічної ситуації; відновлення, охорона та 

раціональне використання джерел питного водопостачання. 

Управлінням житлово-комунального господарства та енергетики 

Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Управління) 

забезпечувалася постійна співпраця з депутатським корпусом обласної ради, 

органами місцевого самоврядування та підприємствами водопровідно-

каналізаційного господарства у процесі впровадження Програми. Про хід 

виконання Програми регулярно інформувалась Полтавська обласна рада та 

громадськість. 

Програма відповідає операційним цілям Стратегії розвитку Полтавської 

області на період на 2021 – 2027 роки: Ціль 3.3. Раціональне та екобезпечне 

господарювання; Завдання. 3.3.3. Удосконалення системи контролю за якістю 

питної води, упровадження сучасних технологій очистки стічних вод. 

Основними заходами Програми є: 

–  упорядкування зон санітарної охорони джерел  питного водопостачання;  

–  упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах 

централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення 

дошкільних, шкільних і лікувальних закладів; 

–  будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд із 

застосуванням новітніх технологій та обладнання; 

–  розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого 

водопостачання та водовідведення; 

–  оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод 

сучасним контрольно-аналітичним обладнанням, реконструкція та заміна 
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аварійних водопровідних та каналізаційних мереж (колекторів) та споруд на 

них; 

–  будівництво та реконструкція станцій водопідготовки; 

–  підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців 

водопровідно-каналізаційного господарства; 

–  здійснення моніторингу у сфері питного водопостачання та 

водовідведення. 

Фінансування заходів відповідно до зазначеної Програми відбувалося не в 

повному обсязі. Тим не менш, програму вдалося реалізувати вцілому на              

80,8 % до фактично затверджених планів використання бюджетних коштів, 

тобто 349092,800 тис. грн, у тому числі: з державного бюджету –                 

8063,7 тис. грн, з обласного бюджету – 81278,271 тис. грн, з районних, 

сільських, селищних, міських бюджетів – 105539,441 тис. грн, з інших джерел – 

154211,388 тис. грн. 

Фінансування заходів Програми передбачалося у 2015 – 2021 роках. 

У цілому питна вода в області відповідає вимогам чинного стандарту. Але 

в районах, водопостачання яких здійснюється з Бучацького водоносного 

горизонту (у містах Миргороді, Карлівці, Хоролі і Решетилівці, селищах 

Великій Багачці і Машівці) існує проблема щодо відхилень від вимог 

Державних санітарних норм та правил за вмістом хлоридів (кількість яких 

перевищує нормативне значення в 1,3 – 2 раза), фтору (кількість якого 

перевищує нормативне значення в 1,5 раза), в деякій місцевості і по сухому 

залишку (перевищує нормативне значення в 1,5 раза). За останні роки 

відмічається погіршення якості питної води в зв'язку з підвищенням вмісту 

заліза за рахунок незадовільного технічного стану водогінної мережі.  

У 2015 році за рахунок коштів з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища проведено заміну повітродувок очисних споруд у                

м. Решетилівка на суму 120,0 тис. грн. 

У 2016 році на заходи Програми з обласного бюджету було залучено         

6,588 млн грн. на буріння та реконструкцію 5 артезіанських свердловин. 

У 2017 році з обласного бюджету було залучено 4,953 млн грн на буріння 

та реконструкцію 7 артезіанських свердловин.  

У 2018 році кошти обласного бюджету у сумі 16,789 млн грн були 

спрямовані на будівництво свердловин на умовах співфінансування з 

місцевими бюджетами для будівництва та капітального ремонту 9 свердловин, 

впровадження 15 станцій доочищення питної води, упорядкування зон 

санітарної охорони джерел питного водопостачання у с. Абазівка Полтавського 

району, селищі Машівка, містах Карлівка та Полтава.  

У 2019 році кошти обласного бюджету в сумі 25,851 млн грн були 

спрямовані на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 9 

артезіанських свердловин, упорядкування зон санітарної охорони джерел 

питного водопостачання у селищі Машівка (2 одиниці), впровадження 22 

станцій доочищення питної води на об’єктах охорони здоров’я, культури та 

соціальної сфери, будівництво 7,03 км водогону. 
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У 2020 році на загальну суму 36,7 млн грн на умовах співфінансування 

обласного бюджету з місцевими бюджетами кошти використані на будівництво 

6 артезіанських свердловин та капітальний ремонт 1,774 км водопровідної 

мережі на території Полтавської області  

У 2021 році на загальну суму 19,193 млн грн на умовах співфінансування 

обласного бюджету з місцевими бюджетами кошти використані на будівництво 

7 артезіанських свердловин, часткову реконструкцію 1 артезіанської 

свердловини та підготовлено Звіт про стан водоспоживання в об'єднаних 

територіальних громадах Полтавської області. 

 

 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального  

господарства та енергетики  

Полтавської обласної  

державної адміністрації            Едуард РЕВА 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про виконання Обласної програми "Питна вода 

Полтавщини" на 2011 – 2021 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року 

включно» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління житлово-комунального господарства 

та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є 

актом індивідуальної дії. 

 

Мета: подання звіту про виконання Обласної програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2011 – 2021 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року 

включно. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

На виконання пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» підготовлений звіт про виконання Обласної 

програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої 

продовжено до 2021 року включно. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Необхідність подання звіту про виконання цільової програми. 

 

3. Суть проєкту рішення  

 

Представлення звіту про виконання Обласної програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2011 – 2021 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року 

включно. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». 

 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення не потребує матеріальних витрат з обласного 

бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з'ясування позицій заінтересованих органів. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.  

 

8. Запобігання корупції 
 

Проєкт рішення не містить правил і процедур, які б мали ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття цього рішення сприятиме дотриманню чинного законодавства 

в частині звітування про виконання цільової програми. 
 

 

 

Начальник Управління 

житлово-комунального  

господарства та енергетики 

Полтавської обласної  

державної адміністрації                           Едуард РЕВА 


