
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про продовження дії Обласної програми «Питна вода Полтавщини»  
на 2011 – 2020 роки до 2021 року включно 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною 1 статті 7 та статтею 13 Закону України «Про 
питну воду, питне водопостачання та водовідведення», враховуючи Інформацію про 
виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, з 
метою реалізації у 2021 році заходів, передбачених Обласною програми «Питна вода 
Полтавщини» на 2011 – 2020 роки щодо надання якісних послуг водопостачання для 
населення та забезпечення їх потреб у питній воді, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити термін дії Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 
2011 – 2020 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії обласної ради шостого 
скликання від 30.03.2011 року(зі змінами) до 31.12.2021 року включно. 
 

2. Викласти паспорт та додатки 7 – 9 до Обласної програми «Питна вода 
Полтавщини» на 2011 – 2020 роки у новій редакції згідно з додатками до цього 
рішення, що додаються на 40 аркушах. 
 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент 
будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 
Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за виконанням рішення – на 
постійні комісії обласної ради: з питань житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету та 
управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА 
ОБЛАСНОЇ РАДИ                    О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток  

до рішення пленарного 

засідання четвертої сесії  

обласної ради восьмого 

скликання 

23.02.2021 №  

 

 

 

Зміни, що вносяться до Обласної програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2011 – 2020 роки 

 

1. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення програми Управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення проекту 

програми 

Протокольне рішення позачергового 

засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 22.05.2020 

№9  

3. Розробник та співрозробники 

програми 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації, обласні 

комунальні підприємства, органи 

місцевого самоврядування. 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури 

облдержадміністрації, обласні 

комунальні підприємства, органи 

місцевого самоврядування. 

5. Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на період до 2020 року, 

якій відповідає програма 

3.3. Раціональне та екобезпечне 

господарювання. 

2.2.7  

6. Термін реалізації програми 2011 – 2021 роки 

7. Етапи виконання програми 1 етап 2011 – 2020 рр., 2 етап – 2021 р. 

8. Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання програми 

Обласний бюджет, місцеві, районні, 

селищні (сільські) 

9. Очікуваний обсяг фінансування 

програми, всього 

350190,66 тис. грн 



2 

 

 

1) 

2) 

 

3) 

4 

У тому числі за рахунок коштів: 

державного бюджету 

обласного бюджету 

 

місцевого бюджету 

Інших джерел фінансування 

 

8063,7 тис. грн 

80912,52 тис. грн 

 

108920,02 тис. грн 

152003,17 тис. грн 

 

 

 

Директор Департаменту  

будівництва, містобудування  

і архітектури та житлово- 

комунального господарства  

Полтавської обласної  

державної адміністрації               В. КУЛИНИЧ 
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                Додаток 7 

 

Напрями діяльності та заходи програми 
 

Обласна програма «Питна вода Полтавщини» на 2011 –2020 роки 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності  
Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

поетапно з розбивкою 

по роках (у разі 

довгострокового 

терміну реалізації). В 

іншому випадку – по 

роках, тис. грн 

               2011 р. 

               2012 р. 

               2013 р. 

               2014 р. 

               2015 р 

               2016 р. 

               2017 р 

               2018 р. 

               2019 р. 

               2020 р. 

               2021 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

2011 рік 

1 Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

91 

46 

10 

36 
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водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

2737 

1368 

274 

1095 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

730 

365 

72 

296 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

1404 

2215 

3131 
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лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2.2.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1964 

1179 

254 

860 

2.3.Розроблення схем 

оптимізації роботи 

систем централізованого 

водопостачання 

2011-2012 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

300 

482 

362 

59 

2.4.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1994 

997 

199 

798 
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централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

7 

3 

3 

 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 

 

3.3.Оснащення 

лабораторій контролю 

якості води та очищення 

стічних вод сучасним 

контрольно-аналітичним 

обладнанням 

2011-2014 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

13 

261 

65 

13 
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самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

РАЗОМ 23318 

2012 рік 

1 Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

111 

55 

10 

46 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3323 

1662 

332 

1329 
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1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

889 

443 

88 

355 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

1704 

2691 

3802 

 

2.2. Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

2375 

1414 

303 

1036 
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встановлених вимог каналізаційного 

господарства 

2.3.Розроблення схем 

оптимізації роботи 

систем централізованого 

водопостачання 

2011-2012 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

202 

319 

241 

39 

2.4.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

2421 

1212 

241 

968 

3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

7 

3 

3 
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каналізаційного 

господарства 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 

 

3.3.Оснащення 

лабораторій контролю 

якості води та очищення 

стічних вод сучасним 

контрольно-аналітичним 

обладнанням 

2011-2014 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

15 

300 

75 

150 

РАЗОМ 27612 

2013 рік 

1 Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

130 

65 

13 

52 
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самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3910 

1955 

391 

1564 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1046 

521 

104 

417 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

2007 

3167 

4470 
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водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2.2.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

2815 

1700 

365 

1238 

2.3.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих  

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

2851 

1424 

283 

1140 

3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

10 

3 

3 

 



 13 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

господарства облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 

3.3.Оснащення 

лабораторій контролю 

якості води та очищення 

стічних вод сучасним 

контрольно-аналітичним 

обладнанням 

2011-2014 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

195 

391 

98 

195 

РАЗОМ 31629 

2014 рік 

1 Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

150 

75 

16 
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водопостачання комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Інші джерела 59 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

4496 

2248 

450 

1798 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1199 

603 

121 

479 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

2307 

3642 

5141 
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на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

 

2.2.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3186 

1861 

398 

1375 

2.3.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3278 

1639 

329 

1310 
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3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

10 

7 

7 

 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 

 

3.3.Оснащення 

лабораторій контролю 

якості води та очищення 

стічних вод сучасним 

контрольно-аналітичним 

обладнанням 

2011-2014 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

176 

352 

88 

176 
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РАЗОМ 36157 

2015 рік 

1. Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

169 

85 

16 

68 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

5082 

2541 

508 

2033 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1355 

678 

137 

541 
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каналізаційного 

господарства 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

2606 

4118 

5812 

2.2 будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3404 

1704 

349 

1355 
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2.3.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3704 

1851 

371 

1482 

3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

13 

7 

7 

 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 
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РАЗОМ 39972 

2016 рік 

1. Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

180 

90 

17 

78 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

5860 

2931 

586 

2345 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1565 

782 

156 

626 
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каналізаційного 

господарства 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

3008 

4750 

6707 

2.2.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3927 

1965 

401 

1563 
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2.3.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

4273 

2137 

427 

1709 

3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

14 

7 

7 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 
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РАЗОМ 46120 

2017 рік 

1. Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

191 

90 

18 

78 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

5860 

2931 

586 

2345 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1565 

782 

156 

626 
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каналізаційного 

господарства 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

3008 

4750 

6707 

2.2.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3927 

1965 

401 

1563 
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2.3.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

4273 

2137 

427 

1709 

3.  Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

14 

7 

7 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 
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РАЗОМ 46132 

2018 рік 

1. Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

200 

95 

19 

78 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

5860 

2931 

586 

2345 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1565 

782 

156 

626 
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каналізаційного 

господарства 

2.  Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

3008 

4750 

6707 

2.2.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3927 

1965 

401 

1563 
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2.3.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

4273 

2137 

427 

1709 

3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

14 

7 

7 

3.2. Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 
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РАЗОМ 46147 

2019 рік 

1. Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

201 

105 

21 

78 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

5860 

2931 

586 

2345 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1565 

782 

156 

626 
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каналізаційного 

господарства 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

3008 

4750 

6707 

2.2.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3927 

1965 

401 

1563 
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2.3.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

4273 

2137 

427 

1709 

3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

14 

7 

7 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

3 

3 

3 
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РАЗОМ 46160 

2020рік 

1. Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

1.1.Упорядкування зон 

санітарної охорони 

джерел питного 

водопостачання 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

205 

109 

23 

79 

1.2.Будівництво та 

реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водовідведення, із 

застосуванням новітніх 

технологій та обладнання 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

5882 

2937 

588 

2349 

1.3.Реконструкція та 

заміна аварійних 

каналізаційних мереж 

(колекторів) та споруд на 

них 

2011-2020 

 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

1569 

785 

158 

627 
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каналізаційного 

господарства 

2. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

2.1.Впровадження 

станцій (установок) 

доочищення питної води 

на системах 

централізованого 

водопостачання, 

насамперед для 

водозабезпечення 

дошкільних, шкільних та 

лікувальних закладів, в 

тому числі у сільських 

населених пунктах, та 

облаштування пунктів 

розливу питної води 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Інші джерела 

3010 

4751 

6707 

 

2.2.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

3928 

1966 

403 

1567 
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2.3.Реконструкція 

(заміна) аварійних 

водопровідних мереж і 

споруд на них, а також їх 

будівництво у населених 

пунктах, що забезпечені 

системами 

централізованого 

водопостачання, 

відповідно до схем 

оптимізації роботи цих 

систем 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

Інші джерела 

4277 

2138 

429 

1710 

3. Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

3.1.Підготовка, 

перепідготовка і 

підвищення кваліфікації 

фахівців водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2011-2020 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

16 

8 

8 

3.2.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Державний бюджет 

Місцеві бюджети 

Кошти підприємств 

 

4 

4 

4 
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РАЗОМ 46241 

2021 рік 

1. Розвиток та 

реконструкція систем 

водопостачання 

1.1.Будівництво та 

реконструкція станцій 

водопідготовки, 

будівництво та 

капітальний ремонт 

артезіанських 

свердловин, насамперед в 

населених пунктах, де 

вода подається з 

відхиленнями від 

встановлених вимог 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

Обласний бюджет 

 

Інші місцеві 

бюджети 

 

9800,00 

 

9800,00 

2.  Підготовка кадрів, 

моніторинг та 

контроль якості у 

сфері питного 

водопостачання та 

водовідведення, 

інформування 

громадськості 

2.1.Здійснення 

моніторингу у сфері 

питного водопостачання 

та водовідведення 

2011-2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

підприємства 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Обласний бюджет 

 

 

200 

РАЗОМ 19800,0 
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Додаток 8 
 

Бюджет програми 

 

Обласна програма «Питна вода Полтавщини» на 2011 –2020 роки 

тис. грн 

Очікувані джерела 

фінансування 

Етапи з розбивкою по роках (у разі довгострокового терміну реалізації). В іншому випадку – строк програми по 

роках * 

Частка у % 

від 

загального 

обсягу 

фінансу-

вання 

І етап ІІ етап 

2011 

рік 
2012 рік 2013 рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020рік 

2021 

рік 

1    2 3 4  5 6 7 8 9 

Обсяг коштів 

всього,  

у тому числі: 

23318 27612 31629 36157 39972 47561 47573 47588 47601 46241 19800 100,0 

державний бюджет 9220 11025 12758 14615 16323 18830 18841 18850 18851 18891 0 40,0 
Обласний бюджет 4657,1 5457,2 6182,4 7046,9 7683,2 8865,5 8865,5 8869 8876 8888,6 10000 18,0 
Місцевий бюджет 1995,9 2338,8 2649,6 3020,1 3292,8 3799,5 3799,5 3801 3804 3809,4 9800 9,0 
Кошти підприємств 1170 1215 1157 1313 1381 1597 1598 1599 1601 1613 0 3,5 
інші джерела 6275 7575 8881 10162 11292 14469 14469 14469 14469 13039 0 29,5 
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Додаток 9 

 

Показники успішності програми 

Обласна програма «Питна вода Полтавщини» на 2011 –2020 роки 
 

Показники 

успішності 

проекту 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

програми 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення показників успішності станом  на завершення бюджетного року Джерела  

 інформації 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік 11 рік 

кількість 

водозаборів, на 

яких буде 

упорядковано 

зони санітарної 

охорони 

джерел 

питного 

водопостачан-

ня 

5 одиниць 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9  Галузева 

звітність 

частка 

неочищенних 

стічних вод, 

скинутих у 

водні об'єкти 

10 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  Галузева 

звітність 

частка 

аварійних 

каналізаційних 

мереж 

(колекторів), 

які будуть 

реконструй-

овані, замінені 

0,5 % 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  Галузева 

звітність 

кількість 51 одиниць 62 65 68 72 76 78 82 83 84 80  Галузева 
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впроваджених 

станцій 

(установок) 

доочистки 

питної води на 

системах 

централізовано-

го питного 

водопостачання 

та пунктів 

розливу питної 

води 

звітність 

кількість 

розроблених 

схем 

оптимізації 

роботи систем 

централізова-

ного 

водопостачан-

ня 

8 одиниць 18 18          Галузева 

звітність 

кількість 

збудованих та 

реконструй-

ованих станцій 

водопідготов-

ки 

0 одиниць    1  1      Галузева 

звітність 

кількість 

збудованих та 

реконструй-

ованих 

артезіанських  

свердловин 

 одиниць      5 7 9 9 6 13 Галузева 

звітність 

частка 

аварійних 

водопровідних 

0,1 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  Галузева 

звітність 
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мереж, які 

будуть 

реконструй-

овані, замінені 

частка 

населення, яке 

має доступ до 

централізова-

них систем 

водопостачан-

ня, що буде 

забезпечена 

питною водою 

нормативної 

якості 

60 % 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  Галузева 

звітність 

частка 

населення, яке 

має доступ до 

централізова-

них систем 

водопостачан-

ня, що буде 

цілодобово 

забезпечена 

послугами з 

централізова-

ного 

водопостачан-

ня 

80 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  Галузева 

звітність 

кількість 

фахівців 

водопровідно-

каналізаційно-

го 

господарства, 

що підвищать 

0 осіб 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32  Галузева 

звітність 
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кваліфікацію 

кількість 

здійснених 

моніторингів у 

сфері питного 

водопостачан-

ня та 

водовідведен-

ня 

0 одиниць 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Галузева 

звітність 

кількість 

оснащених 

лабораторій 

контролю 

якості води та 

очистки 

стічних вод 

сучасним 

контрольно-

аналітичним 

обладнанням 

0 одиниць 3 3 3 3        Галузева 

звітність 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення обласної ради «Про продовження дії Обласної 

програми "Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки  

до 2021 року включно» 

 

Розробник проєкту рішення: Департаментом будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом 

 

Мета: реалізація у 2021 році заходів, передбачених Обласною програми «Питна 

вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки щодо надання якісних послуг 

водопостачання для населення та забезпечення їх потреб у питній воді. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення голів територіальних громад Полтавської області щодо 

будівництва та капітального ремонту артезіанських свердловин для 

забезпечення населення якісною питною водою. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлене необхідністю завершення заходів 

Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, які не були 

реалізовані у 2011 – 2020 роках, щодо підвищення ефективності і надійності 

функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які 

забезпечать поступове поліпшення якості питної води. 

 

3. Суть проєкту рішення  

 

Проєкт рішення передбачає реалізацію заходів Обласної програми 

«Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, які не були реалізовані у 2011 – 

2020 роках, з будівництва та капітального ремонту артезіанських свердловин 

для забезпечення населення якісною питною водою протягом 2021року. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту рішення потребує фінансування з обласного бюджету 

в розмірі 10 млн грн. 
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6. Позиція заінтересованих сторін 

 

Проєкт рішення погоджений з Департаментом економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації 

та Департаментом фінансів Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

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 

 

Виконання рішення дозволить реалізації 13 проєктів з будівництва та 

капітального ремонту артезіанських свердловин в межах заходів Програми. 

 

 

 

Директор Департаменту будівництва,  

містобудування і архітектури 

житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної  

державної адміністрації                                В. КУЛИНИЧ 



 

 

Додаток 

до пояснювальної записки 

до проєкту рішення обласної ради «Про 

продовження дії Обласної програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2011 – 2020 роки до 2021 року 

включно» 

 

Інформація про виконання програми за 2020 рік 

«Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки  
(назва програми) 

 

1. 47  Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

КВКВ                                                            облдержадміністрації___________________________________ 
        Найменування головного розпорядника коштів програми 

2. 47         Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

   КВКВ                                                               облдержадміністрації__________________________________ 
                                             Найменування відповідального виконавця  програми 

3.____ «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки (30.03.2011 четверта сесія шостого скликання Полтавської 

      КФКВ                                                                                обласної ради)___________________________________________________       
                                                  Найменування  програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження  

  

№  

 

Назва 

обласної 

програм

и 

Планові обсяги фінансування, тис. грн 

 

Фактичні обсяги фінансування, 

тис. гр. 

План/

факт 

у % 

Індикатор успішності  

У
сь

о
го

 

Д
ер

ж
ав

н
и

й
 б

ю
д
ж

ет
 

 

Місцевий 

бюджет 

Ін
ш

і 
д
ж

ер
ел

а 

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я 

 

У
сь

о
го

 

Д
ер

ж
ав

н
и

й
 б

ю
д
ж

ет
 

 
Місцевий 

бюджет 

Ін
ш

і 
д
ж

ер
ел

а 

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я 

 

Найм

енува

ння 

показ

ника, 

од. 

вимір

у 

Прогн

озован

е 

значен

ня 

Фактич

на 

значенн

я на 

кінець 

звітного 

року 

Відхи

лення 

(+,-) 

Проблемні 

питання (з 

зазначенням 

причини та 

пропозиції 

щодо їх 

вирішення) 

О
б
л
ас

н
и

й
 б

ю
д
ж

ет
 

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д
ж

ет
 

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
 

О
б
л
ас

н
и

й
 б

ю
д
ж

ет
 

Р
ай

о
н

н
и

й
 б

ю
д
ж

ет
 

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 14 15 16 17 18 19 20 

  За весь строк програми За весь строк програми       

  389295 158117 107651 123527 330190,66 8063,7 70912,52 98920,02 152003

,17 

84,81      

  За звітний період За звітний період       
1 «Питна 

вода 

Полтавщин
и» на 2011 -
2020 роки 

46121,60 18835,20 12665,20 14621,20 35815,21 
2500,0

0 
8339,25 5651,65 

19324,

31 
77,65 

Будівн

ицтво 

та 

капіта

льний 

ремонт 

свердл

овин, 

шт., 

будівн

ицтво 

та 

капіта

льний 

ремонт 

водого

нів, км 

Будівниц

тво, та 

капіталь

ний 

ремонт 

11 

свердлов

ин,  

будівниц

тво 14,2 

км, 

реконстр

укція та 

капіталь

ний 

ремонт 

3,4 км 

водогону 

за 

рахунок 

коштів 

обласног

о 

бюджету 

6/0/1,774 

 

-5/ 

-14,2/ 

-1,62 

 

Недостатнє 

фінансування, не 

підготовлені 

проекти на 

містах 

 

 

 

Директор Департаменту будівництва,  

містобудування і архітектури  

та житлово-комунального господарства  

Полтавської обласної державної адміністрації                                                            В. КУЛИНИЧ 
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