
УКРАЇНА
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ХЬУ сесія VII скликання

«30»листопада 2018 року Р і Ш Е Н Н Я № 2209

Про затвердження місцевої цільової Програми 
«Питна вода Старосалтівської ОТГ» на 2019-2021 роки

З метою забезпечення потреб населення якісної питною водою в достатніх 
обсягах, на виконання вимог Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання», Закону України «Про Загальнодержавну Програму “Питна вода 
України ” на 2011-2020 роки» та плану заходів Стратегії сталого розвитку 
Старосалтівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2026 роки , керуючись 
ст. 24, 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування і5 Україні», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та житлово-комунального господарства, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Питна вода Старосалтівської ОТГ» на 2 0 19 -  2021 
роки ( далі Програма), що додасться.

2. Відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку (Струк В.В.) 
передбачити фінансувапня вп татків на виконання Програми з селищного 
бюджету.

3. Начальникові відділу земельних ресурсів та житлово-комунального 
господарства (Маймулін М.С.) та директору КП <'Салтів водоканал» 
(Дегтярьов М.М.) забезпечиї II виконання програмних заходів у визначені 
терміни.

4. Контроль за викоііанняді, 
депутатську комісію з 
комунального господар і

Старосалтівський се.ии

рішення покласти на постійну 
ьної власті ості та житлово-

.П. Конова.аов



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХЕУ сесії Старосалтівської селищної
ради VII скликання від «ЗО» листопада 2018 року №2209

ПРОГРАМА

«Питна вода Старосалтівської ОТГ 
на 2019-2021 роки»

смт Старий Салтів



1. ПАСПОРТ
Програми «Питна вода Старосалтівської ОТГ» на 2019-2021 роки

1 Назва місцевої цільової 
Програми

Питна вода Старосалтівської ОТГ

2. Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
розроблення Програми

Рішення XLV сесії Старосалтівської 
селищної ради VII скликання від ЗО 
листопада 2018 року № 2209 
«Про затвердження ' Програми 
Старосалтівської селищної ради 
«Питна вода» на 2019-2021 роки»

4. Нормативна база 
розроблення Програми

Закон України «Про Загальнодержавну 
Программу “Питна вода України” на 
2011-2020 роки» ,
Закон України “Про питну воду та 
питне водопостачання.”
Стратегія сталого розвитку 
Старосалтівської об’єднаної 
територіальної громади на 2018- 2026 
роки

5. Підстави для розробки 
Програми

Необхідність покращення на території 
ОТГ забезпечення населення якісною 
питною водою в достатніх обсягах

6. Мета Програми Покращення на території ОТГ 
забезпечення населення якісною питною 
водою в достатніх обсягах

7. Основні заходи програми Попередження забруднення джерел 
питного водопостачання, забезпечення 
їх відповідності санітарно-гігієнічним 
вимогам, підвищення ефективності та 
надійності функціонування систем 
водопостачання за рахунок реалізації 
водоохоронних, технічних, санітарних



заходів контролю за якістю питної води, 
розвитку систем забору та 
транспортування питної води.

8. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки

9. Розробник Програми Виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради

10. Відповідальний виконавець 
Програми

Відділ земельних ресурсів та житлово- 
комунального господарства,
КП «Салтів водоканал»

11. Керівник Програми Г олова виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради

12. Учасники Програми Виконавчий комітет селищної ради , 
відділ земельних ресурсів та житлово- 
комунального господарства, та інщі 
структурні підрозділи селищної ради, 
КП «Салтів водоканал»

13. Фінансове забезпечення 
Програми

Фінансування Програми здійснюється 
за рахунок коштів 
державного,обласного, місцевих 
бюджетів та інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України

14. Загальний орієнтовний 
обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, тис. грн.

3700,00

(в межах щорічних кошторисних 
призначень)

15. Контроль за реалізацію 
Програми

Постійна депутатська комісія з питань 
комунальної власності та ЖКГ



23агальна частина

Програма «Питна вода Старосалтівської ОТГ» на 2019-2021 роки ( далі
-  Програма) розроблена на виконання Закону України Про Загальнодержавну 
програму “Питна вода України” на 2011-2020 роки та спрямована на 
реалізацію державної політики, щодо забезпечення населення якісною 
питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України “Про 
питну воду та питне водопостачання ”, а також спрямована на реалізацію 
плану заходів Стратегії сталого розвитку Старосалтівської об’єднаної 
територіальної громади на 2018 -  2026 роки (далі - Стратегія).

Програма визначає проблеми , мету, завдання, заходи та очікування 
щодо забезпечення у сільській місцевості та смт Старий Салтів . населення 
якісним водопостачанням.

Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, 
установленого чинним законодавством України.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю модернізації 
водопровідної мережі та систем водозабору , переорієнтації на забезпечення 
якісної послуги та задоволення потреб населення .

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення 
населення ОТГ і туристів якісною послугою з водопостачання.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься з урахуванням 
реальних можливостей бюджету ОТГ, також з можливістю залучення 
кощтів державного, обласного та інших місцевих бюджетів, а також 
виділених фінансових ресурсів інвесторів та міжнародних організацій.

Основними джерелами водопостачання Старосалтівської ОТГ є підземні 
та поверхневі водні, що використовується для господарсько-питного, 
виробничо-технічного водопостачання і для забезпечення водою 
населеного пункту.

Загальна протяжність водопроводів мережі водопостачання 
(комунальна власність) - 58,3 км, у т.ч. по населених пунктах: Старий Салтів
- 42 км, Хотімля - 14 км, Молодова - 2,3 км. Водопостачання забезпечує 
комунальне підприємство "Салтів водоканал", яке обслуговує у Старому 
Салтові 1813 приватних абонентів і 32 фірми, в Молодові - 108 приватних 
споживачів, а в Хотімлі - 607 споживачів.

Водопровідна мережа у населених пунктах Кирилівка, Гонтарівка, 
Широке, Радькове, Вишневе, Томахівка не належить громаді. Водопровідна 
мережа у селі Кирилівка довжиною 8 км належить аграрному підприємству 
ім. Т. Шевченка, а в селах Гонтарівка (2,5 км). Широке (1,7 км), Радькове (1,3 
км). Вишневе (2,0 км) і Томахівка (3,3 км) - Державному підприємству 
"Дослідне господарство "Гонтарівка" Національної академії аграрних наук



України. В інших населених пунктах Старосалтівської ОТГ немає 
централізованої системи водопостачання. В громадських місцях населених 
пунктів ОТГ розташовані 81 колодазів питної води, в 2018 році проведено їх 
очищення. В с. Федорівка поблизу дороги державного значення Харків -  
КІШ Чугунівка облаштовано джерело питної води.

В громаді в смт Старий Салтів є чотири артезіанські свердловини, одна 
з яких повністю вичерпала свій ресурс, максимальне місячне споживання 
води складає 8900 м.куб.. Також в с. Хотімля є три, а в с. Молодова є одна 
артезіанські свердловини. Однією з проблем цих населених пунктів є також 
недостатня кількість води . Для потреб громади води замало, один з 
колодязів повністю вичерпаний. У минулому році громада придбала нові 
італійські насоси, які і цьому році встановлено. Це дає змогу покращити 
ситуацію з водою.

Ще одна важлива проблема, яка стосується водопровідної мережі - 
завершення терміну експлуатації цементно-асбестових і сталевих труб і 
клапанів. Мережа збудована у 1960 році і вона в цілому у поганому стані. Її 
необхідно замінити на нову. Амортизація мережі складає 90%. Це призводить 
до аварій - проривів мережі, втрат води, низького тиску, відключення 
клієнтів на період ремонтів

Як зазначалося више, водопостачання на території Старосалтівської 
ОТГ здійснює комунальне підприємство «Салтів водоканал». Відсутність 
інвестицій та оборотних коштів у КП негативно впливає на технічний стан 
системи водозабезпечення населених пунктів громади. Протяжність технічно 
зношених водогонів і водопровідних мереж, що потребують термінової 
санації і заміни, складає майже 100,0 % від загальної протяжності водогонів.

Актуальною проблемою для комунального підприємства залишається 
зменшення відсотка витоку та неврахованих втрат води. Однією з причин 
значних втрат води є наявність аварійних і старих мереж.

3. Визначення проблеми , на розв’язання якої спрямована Програма

Забезпечення населення якісною питною водою в достатніх обсягах є 
однією з основних проблем ОТГ, від розв’язання якої залежить збереження 
здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення 
громади .

Підставою для розробки Програми стали результати опутування 
мешканців ОТГ, в рамках розробки Стратегії, щодо якості послуг з 
водопостачання .

Негативні відгуки мешканців ОТГ, щодо якості послуги із 
водопостачання обумовлені:

- незадовільним екологічним станом поверхневих і підземних джерел 
питного водопостачання;

- незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем 
питного водопостачання та водовідведення;
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- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного 
водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю системи питного водопостачання та 
водовідведення;

- недостатнім використанням підземних вод для питного 
водопостачання;

- необхідністю приведення тарифів на послуги з водопостачання у 
відповідність з фактичними витратами виробництва;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних 
для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації 
систем питного водопостачання .

4. Мета Програми
Метою Програми є покращання рівня забезпечення населення 

Старосалтівської ОТГ питною водою нормативної якості в межах науково 
обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, підвищення 
ефективності та надійності роботи Комунального підприємства « Салтів 
водоканал», охорона та раціональне використання джерел питного 
водопостачання.

5. Перелік завдань і заходів Програми
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити завдання щодо 

попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх 
відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, підвищення ефективності та 
надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації 
водоохоронних, технічних, санітарних заходів контролю за якістю питної 
води, розвитку систем забору, транспортування питної води, а також 
розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання, 
господарського механізму водопостачання, що стимулює економію питної 
води, у тому числі за рахунок підтримки розвитку як на державному, так і на 
місцевому рівнях, сталого функціонування водопровідного господарства 
ОТГ.

На виконання Програми необхідно виконати наступні основні заходи:
1. Здійснити раціональне використання джерел питного водопостачання із 
забезпеченням їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам.
2. Виконати ремонт / реконструкцію/ мережі та систем водопостачання.
3. Виконати будівництво нових свердловин .
4. Виконати ремонти комунальних колодязів та джерел питної води.
5. Використати в роботі комунального підприємства енергоефективних та 
енергозберігаючих технологій, відповідного обладнання та приладів 
контролю.
6. Етапи реалізації Програми

№ Захід Назва Рік виконання Виконавц
діяльності 2019 2020 2021 і



- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного 
водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю системи питного водопостачання та 
водовідведення;

- недостатнім використанням підземних вод для питного 
водопостачання;

- необхідністю приведення тарифів на послуги з водопостачання у 
відповідність з фактичними витратами виробництва;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних 
для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації 
систем питного водопостачання .

4. Мета Програми
Метою Програми є покращання рівня забезпечення населення 

Старосалтівської ОТГ питною водою нормативної якості в межах науково 
обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, підвищення 
ефективності та надійності роботи Комунального підприємства « Салтів 
водоканал», охорона та раціональне використання джерел питного 
водопостачання.

5. Перелік завдань і заходів Програми
Для досягнення цієї мети необхідно виріщити завдання щодо 

попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх 
відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, підвищення ефективності та 
надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації 
водоохоронних, технічних, санітарних заходів контролю за якістю питної 
води, розвитку систем забору, транспортування питної води, а також 
розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання, 
господарського механізму водопостачання, що стимулює економію питної 
води, у тому числі за рахунок підтримки розвитку як на державному, так і на 
місцевому рівнях, сталого функціонування водопровідного господарства 
ОТГ.

На виконання Програми необхідно виконати наступні основні заходи:
1. Здійснити раціональне використання джерел питного водопостачання із 
забезпеченням їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам.
2. Виконати ремонт / реконструкцію/ мережі та систем водопостачання.
3. Виконати будівництво нових свердловин .
4. Виконати ремонти комунальних колодязів та джерел питної води.
5. Використати в роботі комунального підприємства енергоефективних та 
енергозберігаючих технологій, відповідного обладнання та приладів 
контролю.
6. Етапи реалізації Програми

№ Захід Назва Рік виконання Виконавц
діяльності 2019 2020 2021 і



Здійснення Санітарна За ре За ре З а  ре Старости,
раціонального очистка джерел резуль ]ісзул резу л відділ
використання джерел питного татами ьгата ь'гата земельних
питного водопостачання дослід м и ми ресурсів та
водопостачання із жень досл і до сл і ЖКГ, КП
забезпеченням їх /ІЖСМ д ж ен Салтів
відповідності
санітарно-гігієнічним
вимогам

!) ]> водоканал

Ремонт /  реконструкція/ Ремонт мережі Згідно Зп'/ііі Згідн Старости,
мережі та систем водогонів та аналіз 0 відділ
водопостачання систем У гиіплу а палі земельних

водозабору к п з\^ зу ресурсів та
КТІ к п ЖКГ, КП 

Салтів
водоканал

Будівництво нових Будівництво 2- Будівн І ’ иг о Тл'ДІв Старости,
свердловин X свердловин в ицтво 'гог^ле ПІЩТ відділ

смт Старий 1 шт. 11 м м по 1 земельних
Салтів 1ІКД 

-1 ш т
ш т. ресурсів та 

ЖКГ, КП 
Салтів
водоканал

Ремонт в громадських Облаштовано 20 шт '2'Ьііт 20 ш т Старости,
місцях колодязів та колодязів, відділ
джерел питної ВОДИ джерел земельних

(встановлення ресурсів та
огорож. ЖКГ, КП
конструкцій Салтів
для підйому 
води, дахів 3 
дверцятами, 
заміна кілець 
тощо)

водоканал

Застосування в роботі Встановлення 5 шт. 5 ПІТ. 8 іпт. Відділ
комунального засобів обліку земельних
підприємства води ресурсів та
енергоефективних та ЖКГ, КП
енергозберігаючих Салтів
технологій,
відповідного

водоканал

обладнання та приладів
контролю



7. Очікувані результати від реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити;
- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного 

водопостачання;
- підвищення надійності та ефективності роботи системи 

водопостачання;
- підвищення рівня якості послуг з питного водопостачання, що 

надаються мешканцям Старосалтівської.
- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення 

питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;
- огорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та 

поступове їх відновлення;
-зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі 

питного водопостачання;
- модернізацію інфраструктури населених пунктів;
- якісною питною водою населення в достатній мірі.

8. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок 

субвенцій з державного бюджету , обласного бюджету , коштів місцевого 
бюджету ОТГ та з інших джерел, незаборонених чинним законодавством. 
Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми,у разі потреби, протягом 
року можуть уточнюватися.

Щорічно, при формуванні та внесенні змін до місцевого бюджету 
вносити пропозиції щодо фінансування заходів Програми.

Обсяги фінансового забезпечення Програми «Питна вода 
Старосалтівської ОТГ» на 2019-2021 роки

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання програми (тис. 

грн..)

Виконання програми (по роках) 
тис. грн..

Всього 
витрат на 
заходи за 
Програмо 
ю

Заходи 2019 2020 2021

Місцевий бюджет Облаштування 
джерела 

с. Федорівка

50,0 50,00

Будівництво 2-х 
свердловин в 
смт Старий 

Салтів

1200,0 100,0
0

1500,0 2800,00

Ремонт водогонів 
і систем 

водозабору

200,0 200 ,0 200,0 600,00



Придбання 
засобів обліку 

води

20,00 30,0 50,00

Санітарна 
очистка питних

джерел

100,0
0

100,00 200,00

Державний бюджет

Всього за бюджетний рік ( тис. гри.) 1450,0 420,0 1830,0 3700,00

9. Координація, контроль та порядок: вик-онання Програми

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна депутатська 
комісія з питань комунальної ігіпсііосгі та ЖКГ Старосалтівської селищної 
ради.

Громадський контроль за холом реалізації Програми здійснюється 
відповідно до Законів України „Про питну воду і питне водопостачання” та 
„Про охорону навколишнього п]л ірод ного середовища”.

Контроль за викорнс гані СІМ і о н і т і  г, спрямованих на забезпечення 
виконання Програми, здійснює гься відповідно до законодавства.

Координатором роботи іноло виконання заходів Програми є відділ 
земельних ресурсів та житлово-ісомунальпого господарства .

Робоча група з Управліт!и С іілітегісю Старосалтівської ОТГ здійснює 
моніторинг виконання Прогрп ми шляхом планових перевірок раз у шість 
місяців.

Програма є необхідною для :діоезпсчення населення якісною питною 
водою в достатніх обсягах. Донідьмість заходів є обгрунтованими . Програма 
потребує залучення коштів ;іс' к н мого, ( бласного , місцевих бюджетів та 
інших джерел фінансування , не заб ропеи їх нтішгм законодавством.

Заступник селищного гоїют А.В.Бурменко
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