
АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА 

                                               ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради 

від 24 грудня 2020 року № 67-VIII  «Про затвердження програми 

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»  на  

2021 рік» 

 

         Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення Арцизької 
міської ради від 22 лютого 2021 року № 204-VIII «Про внесення змін та доповнень 

до рішення Арцизької міської ради від 24 грудня 2020 року  №67-VІІІ «Про 

затвердження програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства» на  2021 рік»», Арцизька міська рада  

  

 

ВИРІШИЛА: 

        1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 24 

грудня 2020 року № 67-VIII  «Про затвердження програми «Забезпечення 

діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»  на  2021 рік», а саме: 

        1.1.Продовжити термін дії програми «Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного господарства» (далі – Програма) на 2022 рік. 

        1.2. У Програмі слова та цифри «на 2021 рік» замінити словами та 

цифрами «на 2021-2022 роки». 
        1.3. Викласти Програму у новій редакції (додається). 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності та з питань промисловості, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери послуг. 

 

 
 

Проєкт рішення підготовлений 
Відділом капітального будівництва,  

житлово-комунального господарства, архітектури, 

 містобудування, транспорту та благоустрою  
Арцизької міської ради 

 

     
 

 

 
 

 

 

 



Додаток 

до проекту  рішення міської ради 

  
 

 

ПРОГРАМА 

“Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства” 

 на 2021-2022 роки 

 

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення Програми 

Відділ капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою Арцизької 

міської ради 

2. Розробник Програми 

Відділ капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою Арцизької 

міської ради 

3. Співрозробники Програми 
КП «Водоканал», КП «Комфорт-16» 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Арцизька міська рада 

 

5. 
Учасники Програми (виконавці 

заходів) 

Арцизька міська рада, 

КП «Водоканал», КП «Комфорт-16», 

КП «Главенець», КП «Ізвор» 
 

6. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

7. Етапи виконання Програми 2021-2022 роки 

8. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми:  

(тис. грн.) 
13596,187 

У тому числі: 

Коштів державного бюджету: 

Кошти обласного бюджету 
Коштів міського бюджету: 

Інші джерела: 

 

 

0 

2093,006 
11503,181 

0 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма. 

 

В основу Програми для забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства Арцизької міської територіальної громади 



покладено вимоги законодавства України. 

Основним напрямом роботи водопровідно-каналізаційного господарства  

являється надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 
мешканцям Арцизької міської територіальної громади, вжиття заходів для 

виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання та водовідведення.  

Пріоритетним напрямом роботи водопровідно-каналізаційного господарства 

є забезпечення цілодобового, якісного  водопостачання та водовідведення. 
Проте, основною проблемою у функціонуванні водопровідно-

каналізаційного господарства Арцизької міської територіальної громади 

залишається накопичення кредиторської та дебіторської заборгованості, 
відсутності коштів для  проведення в повному обсязі розрахунків за спожиту 

електроенергію, погашення заборгованості по сплаті податків та зборів. 

Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства характеризується 

дефіцитом фінансових ресурсів,  необхідних для належної експлуатації та 
обслуговування систем  водопостачання та   водовідведення,   незадовільним   

технічним   станом  споруд, обладнання,  недосконалістю  структури   управління   

галуззю   та нормативно-правової   бази   для   забезпечення   її  надійного  і 
ефективного функціонування. 

 

3. Визначення мети програми 

   Основна мета Програми полягає в безперебійному та безаварійному 
водопостачання для всіх видів споживачів та надання послуг по водовідведенню:  

1. покращення надання послуг населенню; 

2.зміцнення матеріально-технічної бази (придбання матеріалів, основних засобів, 
машин, обладнання); 

3. будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів водопровідно-

каналізаційного господарства. 

 
4. Фінансування програми 

     Фінансування Програми  здійснюватиметься за рахунок коштів  міського 

бюджету Арцизької міської територіальної громади,  інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. Фінансовий ресурс міського бюджету   буде 

спрямовано  на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів  

водопровідно-каналізаційного господарства Арцизької міської територіальної 

громади, придбання матеріалів, предметів довгострокового використання (основні 
засоби, обладнання). Головний розпорядник коштів (відповідальний виконавець 

Програми) – Арцизька міська рада Виконавцями заходів Програми є Арцизька 

міська рада, комунальні підприємства населених пунктів Арцизької міської 
територіальної громади – одержувачі бюджетних коштів.  

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

    Основними завданнями, на реалізацію яких спрямована Програма є: 
 цілодобове водопостачання в населених пунктах Арцизької міської 

територіальної громади; 

 безперебійне і якісне  централізоване водопостачання та водовідведення 

споживачам Арцизької міської територіальної громади; 



- підвищення надійності роботи систем; 

- скорочення невиробничих втрат води і витоків; 

- підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних       
ресурсів; 

- економія водних ресурсів; 

- поліпшення якості питної води; 

- поліпшення якості очищення стоків; 
- сприяння створенню належних умов для здійснення підприємствами 

водопровідно-каналізаційного господарства своєї поточної діяльності по 

виробництву і наданню якісних послуг споживачам в усіх населених пунктах 
Арцизької міської територіальної громади; 

- своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, 

направленої на переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих 

потужностей водопровідно-каналізаційного господарства. 
Основним напрямом роботи  залишається вжиття заходів для виробництва 

та реалізації якісних послуг населенню Арцизької міської територіальної громади 

з водопостачання та водовідведення. 
У ході виконання Програми очікується досягнення наступних 

результативних показників: 

        1. покращення умов діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 

для забезпечення надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення 
мешканцям Арцизької міської територіальної громади; 

        2.  підтримання в належному стані водопровідно-каналізаційного 

господарства. 
 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

    Контроль за виконанням Програми здійснює Арцизька міська рада. 

    Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють постійні комісії 
міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності та з питань промисловості, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери послу 
                                                                                                                 

                                                                                                                

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                    Додаток 1  

                                                                                                 до Програми 

 

Фінансування заходів по Програмі 

на 2021-2022 роки 

 

№ 

п/п 

Виконавець заходу Джерела фінансування Об'єм 

фінансування,  

усього тис.грн. 

Етапи фінансування 

2021 рік 2022 рік 

1 

КП «Главенець»  

с.Главані 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

336,330 336,330 - 

2 
КП «Комфорт-16» 

с.Задунаївка 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

3357,148 1105,882 2251.266 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

94,933 94,933 - 

3 
КП «Ізвор»  

с. Делень 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

120,440 120,440 - 

Капітальний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

15,000 15,000 - 

4 

 

КП «Водоканал»  

м. Арциз  

 

Поточний трансферт з 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 

1280,682 1280,682 500,000 

Капітальний трансферт 

разом, у тому числі: 
6508,743 

   6508,743 

 
500,000 

бюджету Арцизької 

міської територіальної 

громади 
4415,737 4415,737 500,000 

обласний бюджет 2093,006 2093,006 - 

5 Арцизька міська рада  Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  
882,911 882,911 - 

 Разом: 13596,187 10344,921 3251,266 

 

 

 


