УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРЩІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Сьоме скликання
Шоста сесія

РІШЕННЯ
від 22 квітня 2016 р. №_____
Про внесення змін в рішення міської ради
№14 від 08.12.2015року
«Про затвердження Програми
«Питна вода в місті Борщеві на 2016-2020рр.»

Розглянувши проект програми «Питна вода в місті Борщеві на 20162020рр.», враховуючи рекомендації виконавчого комітету, взявши до уваги
пропозиції постійних депутатських комісій з питань екології, житловокомунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
та підприємницької діяльності та комісії з питань планування, бюджету та
фінансів, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в рішення міської ради №14 від 08.12.2015 року «Про
затвердження проекту програми «Питна вода в місті Борщеві на 20162020рр.».
2. Затвердити проект програми «Питна вода в місті Борщеві на 20162020рр.» в новій редакції згідно додатку
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Чугаєвського В.А. та постійні депутатські комісії з питань екології,
житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку та підприємницької діяльності та комісію з питань
планування, бюджету та фінансів.
Міський голова

Р.О. Сельський

Додаток
до рішення міської ради
від _______________2016р. № ____

Паспорт програми
«Питна вода» в м.Борщеві на 2016-2020роки
1 Ініціатор
розроблення
програми
2 Дата, номер
розпорядчого
документа
органу
виконавчої
влади по
програмі
3 Розробник
програми
4 Відповідальний
виконавець
програми
5 Учасники
програми
6 Період
реалізації
програми
7 Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів

Борщівська міська рада
Закон України «Про внесення мін до закону України «Про
загально-державну програму «Питна вода України» на 20062020роки, закону України «Про питну воду та питне
водопостачання»

Борщівська міська рада
Перший заступник міського голови,
Заступник міського голови
Житлвоо-комунальні підприємства міста ЖКП «Цукровик» та
ДП «Техніка»
2015-2020роки
3200,0тис.грн.
в т.ч.
2016рік – 1690,0
2017 рік – 750,0
2018 рік – 700,0
2019 рік – 660,0
2020 рік – 640,0

В т.ч кошти
міського
бюджету –
2900,0
2016рік – 1090,0
2017 рік – 700,0
2018 рік – 600,0
2019 рік – 600,0
2020 рік – 600,0

В т.ч.кошти
комунальних
підприємств –
2016рік – 50,0
2017 рік – 50,0
2018 рік – 100,0
2019 рік – 60,0
2020 рік – 40,0

Загальні положення
Місцева програма “Питна вода України” розроблена у відповідності до
основних засад, викладених у Загальнодержавній програмі “Питна вода України” і
скерована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною
питною водою відповідно до Закону України “Про питну воду та питне
водопостачання”.
Необхідність розробки програми обумовлено наступними чинниками :
 вода у м.Борщеві подається споживачам цілодобово через розгалужену систему
водоводів, вуличних та дворових мереж, загальна довжина, яких складає 72 км,
78% знаходиться у аварійному стані, протяжність каналізаційних мереж 64км,
62% яких знаходиться в аварійному стані.













Обладнання насосних, очисних споруд, водопровідної мережі та насосних
агрегатів відпрацювали нормативний термін експлуатації
відсутність міських каналізаційних очисних споруд призводить до суттєвого
забруднення руслового ставка р.Нічлава .
Мета програми
Забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на життєвий
рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою жителів
м.Борщева в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів, для
цього необхідно ліквідувати:
незабезпеченість водою всіх жителів міста;
незадовільний екологічний станом підземних джерел питного водопостачання;
низький коефіцієнт корисної дії зношених агрегатів, зумовлює підвищення
витрат електроенергії, збільшення собівартості перекачування стоків;
зношеність мережі водопостачання є причиною погіршення якості води, аварій,
витрат води;
необхідністю встановлення правових стосунків між підприємствами
водопостачання та водовідведення і споживачами у відповідності з чинними
нормативно-правовими актами;
обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів
скид неочищених стічних воду в русловий ставок р.Нічлава шляхом
будівництва очисних споруд , що дасть змогу покращити екологічний стан
водойми та перспективи створення рекреаційної зони для потреб жителів міста
та навколишніх сіл .
Завдання, заходи і напрями програми

Виконання програми здійснюється за наступними основними напрямками:
- розроблення та реалізації проектів будівництва інженерних мереж і споруд
для підключення до централізованого водопостачання та водовідведення кварталів
малоповерхової індивідуальної забудови;
будівництво
водопровідної
мережі
в
районі
вул.Вовківська,
Польова,Олімпійська кошторисною вартістю 5415,0 тис.грн.;
- будівництво системи водопостачання
маству житлової забудови
(вул..Підлісна, Незалежності, Сковороди, Тичини, Винниченка) кошторисна вартість
5472,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт системи водопостачання (16 колодязів, 21 гідрант) –
110,0тис.грн.;
Реконструкція водо насосної станції №2 – 296,0 тис.грн.
- реформування, реконструкція, модернізація водопровідного каналізаційного
господарства потребує значних капітальних вкладень, а також проведення ефективної
енергозберігаючої політики;
- розвиток та реконструкція систем централізованого водопостачання та
водовідведення шляхом заміни окремих ділянок водогонів;;
- впровадження на об’єктах водопостачання та водовідведення ресурсо- та
енергозберігаючих технологій;
- упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;
- впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на технічне
переоснащення та модернізацію систем водопостачання та водовідведення шляхом
зменшення технологічних витрат та витрат питної води4

Розроблення схем оптимізації роботи систем водопостачання та
водовідведення;
Розроблення та впровадження науково-дослідних розробок із застосуванням
новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів
- будівництва очисних споруд з використанням новітніх технологій кошторисна
вартість об’єкту 29121,715 тис.грн.;
.
Обсяги та джерела фінансування програми
Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок:
- коштів передбачених у паспорті програми;
- коштів міського бюджету;
- коштів підприємств водопостачання та водовідведення;
- зовнішніх запозичень,грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних
програм, благодійних внесків.
Обсяги фінансування програми, перелік об’єктів уточнюються в процесі
виконання програми, а також під час підготовки проектів міського бюджету на
відповідний рік.
Очікувані результати від виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- реалізацію державної політики у сфері питної води та водопостачання;
- підвищити якість питної води та очищення стічних вод;
- забезпечити якісною питною водою всіх жителів м.Борщева за рахунок
розгалужень водопостачання і водовідведення;
- поліпшити санітарну епідемічну та екологічну ситуацію в місті;
- впроваджувати в ДП «Техніка», ЖКП «Цукровик» новітні технології із
застосуванням сучасного обладнання, приладів та матеріалів;
- зменшити втрати питної води;
- забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населення що має доступ
до систем централізованого водопостачання;
- забезпечити встановлення обґрунтованих тарифів на оплату водопостачання і
водовідведення.
- забезбечення очистки стічних побутових та промислових вод м. Борщів.
Моніторинг та контроль за виконанням завдань програми
Моніторинг виконання заходів здійснюється щороку на базі спеціальних досліджень,
статистичних звітів, вивчення громадської думки жителів міста.
Контроль за виконанням заходів програми «Питна вода» здійснюють виконавчий
комітет, постійні депутатські комісії. Громадський контроль за ходом реалізації
Програми здійснюється відповідно до законів України «Про питну воду та питне
водопостачання» та «Про охорону навколишнього природного середовища»

Секретар міської ради

Г.В.Ковбель

