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ПРОГРАМА
«Питна вода» на 2023-2025 роки на території Воскресенської

селищної територіальної громади

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма «Питна вода» на 2023-2025 роки натериторії Воскресенської

селищної територіальної громади спрямована на реалізацію державної
політики щодо забезпечення населення якісною питною водоювідповідно
Закону України " Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення ".

Забезпечення водою населення селищноїради є однієюз пріоритетних
проблем, розв'язання якої необхідне для підвищеннярівня життя населення,
збереження здоров'я людей, поліпшення умов.

Необхідність прийняття цієї програми поєднана з:
незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел
питного водопостачання;
застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного
водопостачаннята водовідведення;
обмеженістю у фінансуванні для утримання в належному технічному стані,
оновлення модернізації систем питного водопостачаннята водовідведення.

Розділ І
МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є покращення забезпечення населення селищної ради
питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно
-. каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності (її

функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного
водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідно провести відновлення роботи
свердловин, запровадження локальних схем водопостачання, проведення
капітальних ремонтів існуючих систем водопровідних мереж, вдосконалення
технологій, контролюякості питноїводи.

Розділ ПІ
НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма «Питна вода» на 2023-2025 роки на території|Воскресенської
селищної територіальної громади базується на таких основних напрямках:



- розвиток і реконструкція систем питного водопостачання Та

водовідведення
- розширення використання підземних вод для питного водопостачання;
- охорона раціональне використання джерел питного водопостачання;
- покращення якості питноїводи.

Основним завданням розвитку систем водопостачання є капітальний ремонт
водопровідних мереж.

Розділ ГУ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма "Питна вода" на 2023-2025 роки розрахована на 3 роки та
передбачаєнаступне:

- поліпшити стан та забезпечити дотримання режимів зон санітарної
охорони та водоохоронних зон (джерел питного водопостачання, З цією
метою ЖКІЇ селищної ради в планові тарифи на водопостачання необхідно
включити витрати, пов'язані з належним утриманням санітарних зон;

- відновити та реконструювати в селищній раді системи питного
водопостачання, що знаходяться в незадовільному стані;

- здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її
виробництва. З метою зниження енергоємності передбачити: встановлення
багато тарифних  електролічильників прямого включення, автоматики
захисту, приладів обліку води;

- будівництво|нових|мереж водопостачання та свердловин, пошук
альтернативних джерел водоочищення;

- придбання обладнання для водонапірних башт та водопостачальних
мереж;
поточний ремонтнасосів;

- придбання матеріалів та насосів для водопровідної каналізаційної мережі;
- послуги по складанню паспорту на свердловинах Воскресенської селищної
ради;
-оздійснення відшкодування різниці в тарифах між розмірами тарифів на
водопостачання для населення, що затверджувалися рішеннями виконавчих
комітетів сільських, селищних рад та розміром нижчим від розміру економічно
обгрунтованих витрат, пов'язаних з водопостачанням;
- реконструкція, поточний та капітальний ремонт водонапірних башт,
електродвигунів та насосів для свердловин розташованих на території
Воскресенської селищної ради;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та насосів для свердловин та
водопровідно-каналізаційної мережі;

- придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту колодязів
водопровідної мережі розташованих на території|Воскресенської селищної
ради;



Розділ М

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування програми здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України;
- коштів бюджету селищноїради;
- коштів житлово-комунального підприємства селищної ради відповідно до
програм їх розвитку, затверджених органом місцевого самоврядуванням;
- залучення інвестицій;
- інших джерел надходження,у тому числі благодійних внесків;
- коштів вільного залишку.

Кошти Державного бюджету України можуть використовуватися на державну
підтримку таких заходів:

будівництво водозабірних свердловин;
монтаж водопровідних башт;
реконструкція каналізаційних очисних споруд;
придбання обладнання для водонапірних башт та водопостачальних мереж.

Головним розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів програми є

Воскресенська селищна рада.
Дана програма приймається, доповнюється і змінюєтьсяна сесії селищної ради
більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Будь яка зміна
Програми стає постійною нормоюі вноситься до основного тексту.
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