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Загальні положення 

 
Програма «Питна вода у Музиківській сільській раді на 2021 рік» спрямована на реалізацію 
державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою,  відповідно до 
закону України «Про питну воду та питне водопостачання». 
Забезпечення населення якісною питною водою є головною проблемою та одним з 
пріоритетних напрямків роботи Музиківської сільської ради, розв'язання яких  необхідне 
для збереження здоров'я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя 
людей в громаді. 
 
Розроблення програми  обумовлено: 
 

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного 
водопостачання ; 

- застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання у 
населених пунктах сільської ради 

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, 
утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання. 
 
Сучасний стан 
 
Загальна кількість споживачів водопостачання - 2831 чоловік, загальна кількість абонентів 
– 1041. 
Виконавці послуги – Музиківське комунальне підприємство, комунальне підприємство 
«Струмок-2». 
Охоплення послугою – 57,3%  від загальної кількості населення ОТГ. 
Джерела води – 11 свердловин, з них – 8 башт Рожновського, 4 частотні перетворювачі, на 
1 башті Рожновського встановленй плавний пуск. 
Протяжність трубопроводів – 29,7 км 
Башти Рожновського: с. Східне – 4 шт. с. Музиківка – 4 шт. 



Режим подачі води: 
в с. Східне 8 годин влітку, 5 годин взимку. 
В с. Музиківка – цілодобово. 
 Музиківське комунальне підприємство є самоокупним завдяки встановленню лічильників 
води (85% всіх абонентів ), оновленню обладнання,  чіткий контроль та неуможливлення 
самовільних врізань у систему водопостачання. У Музиківському КП тарифи покривають 
витрати. 
КП «Струмок - 2» є збитковим. Однією з статей надмірних  розходів   є утримання 
додаткового персоналу – 2 водоката. Збільшення штату є вимушеним кроком через 
аварійний стан трубопроводу, віддаленість абонентів та застаріле обладнання. « Водокати» 
вмикають та вимикають насоси для подачі води. Нераціональне використання 
електроенергії під час прогону води, віддаленість абонентів один від одного ( до 6 км). 
Наявні такі відрізки трубопроводу протяжністю до 8 км, де є всього 2-3 абонента. Втрати 
води складають до 12 %. Причиною цьому є застаріла  система водопостачання  та часті 
пориви. 
Обсяги споживання води по Музиківському КП  
2015 рік – 126,8 тис.  куб.м. 
2016 рік – 144,7 тис.  куб.м. 
Тарифи станом на 05.09.2017 року 1 куб.м. 
населення - 7,10 грн.  
бюджетні установи – 7,25 грн. 
інші – 8,10 грн. 
Всі  комунальні, дошкільні та шкільні освітні  заклади (загальноосвітня школа, дитячий 
садок, амбулаторія, аптека, бібліотека, сільська рада) підключені до централізованого 
водопостачання. 
На даний момент на підприємстві працюють 6 фахівців. 
Техніка на підприємстві відсутня. 
 
Комунальне підприємство «Струмок-2» надає послуги по водопостачанню населенню сіл 
Східне і Загорянівка. 
Обсяги споживання питної води: 
2015 рік – 45,62 тис. куб.м. 
2016 рік – 39,33 тис. куб.м. 
Тарифи станом на 05.09.2017 року 1 куб.м. 
населення - 7,02 грн.  
бюджетні установи – 7,19 грн. 
інші – 9,32 грн. 
Техніка на підприємстві відсутня 
Варто зазначити, що фінансовий стан комунальних підприємств, що здійснюють 
водозабезпечення в населених пунктах сільської ради є незадовільним  через податкове 
навантаження та невелику кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення 
економічно-обгрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. 
Такий стан призводить до несвоєчасного ремонту поривів водо мереж, унеможливлює 
придбання якісних матеріалів та ускладнює роботу комунальних підприємств в цілому. 
Саме тому, проблему водопостачання та забезпечення населення якісною питною водою 
слід розглядати, як загальнорегіональну  проблему. 
 
Розроблення Програми обумовлено: 
 

- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного 
водопостачання; 



- потенційною загрозою ускладнення санітарно - епідемічної ситуації внаслідок низької 
якості питної води; 

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного 
водопостачання ; 

- застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання; 
- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, 

утриманню належному технічному стані систем питного водопостачання. 
 

Мета та завдання Програми 
   Метою Програми є забезпечення населення Музиківської сільської ради  (об'єднаної 
територіальної громади) питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих 
нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідної 
мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій 
основі стану здоров'я населення; відновлення, охорона  та раціональне використання 
джерел питного водопостачання. 
  Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення 
джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним 
вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання 
за рахунок реалізації водоохоронних технічних, санітарних заходів, у тому числі за рахунок 
державної підтримки та сталого функціонування водопровідної мережі. 

 
Напрями та заходи виконання Програми 

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами: 
- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання; 
- розвиток та реконструкція систем водопостачання; 
- забезпечення населення якісною питною водою; 
- використання енергозберігаючих технологій підготовки та очищення питної води; 
- встановлення нового прогресивного обладнання. 

 
Охорона і раціональне  використання джерел питного водопостачання включає: 

- покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання; 
- благоустрій водоохоронних зон; 
- встановлення устаткування для доочистки води в комунальних закладах сільської ради; 
- встановлення бювета для очистки води; 
- постійний моніторинг стану водних об'єктів, вода яких використовується для питного 

водопостачання. 
В результаті здійснення цих заходів, суттєво знизиться потрапляння забруднюючих 
речовин у джерела питного водопостачання та, значним чином, покращиться санітарно-
епідеміологічне благополуччя населення. 
 Удосконалення водозаборів із підземних джерел питного водопостачання  та технологій 
підготовки питної води передбачає: 

- проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-економічних, 
санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів; 

- здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин , фільтрів, 
підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури; 

- розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення; 
- розробку комплексу гігієнічних вимог до методів  аналізу, а також обладнання і матеріалів 

для підготовки питної води та контролю її якості. 
 
Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання передбачає: 

- будівництво та реконструкцію водопровідних  мереж  і  споруд; 
- запобігання аваріям на об'єктах водопостачання. 



Основним завданням розвитку систем питного водопостачання у населених пунктах є 
здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості. 
 

Етапи виконання програми 
Програма розрахована на 3 роки і виконуватиметься у декілька етапів. Передбачається: 

- стабілізувати фінансово – економічний стан комунальних підприємств питного 
водопостачання  шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з 
урахуванням витрат на здійснення капітальних витрат; 

- здійснити заходи щодо економі питної води та зниження енергоємності її виробництва; 
- створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного 

переоснащення систем питного водопостачання; 
- реконструювати системи водопостачання , що перебувають у аварійному стані; 
- покращити якість питної води 
- здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування  систем 

питного водопостачання, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води. 
                                 Фінансове забезпечення програми 
Фінансування програми здійснюється за рахунок: 

- коштів державного бюджету; 
- коштів місцевого бюджету; 
- коштів комунальних підприємств питного водопостачання відповідно до програм їх 

розвитку; 
- інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, коштів 

міжнародних програм, благодійних внесків тощо. 
 
                                     Очікувані результати 
 
Виконання програми дасть можливість забезпечити: 

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання; 
- підвищення якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання; 
- поліпшення санітарно -  епідемічної ситуації щодо забезпечення питної води та зниження 

на цій основі захворюваності населення; 
- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та їх поступове 

відновлення; 
- впровадження на об'єктах питного водопостачання сучасних технологій, матеріалів, 

обладнання; 
- підвищення ефективності функціонування об'єктів питного водопостачання; 
- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання; 
- модернізація інфраструктури об'єктів питного водопостачання; 
- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та 

доходів населення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основні заходи щодо реалізації програми «Питна вода у Музиківській сільській раді 
на 2021 рік» 

Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

  
  
Виконати поточний ремонт водопровідної мережі вул. Піонерська в с. 
Музиківка 

Музиківське 
КП 

Виконати поточний ремонт вопровідної мережі вул. Херсонська в с. 
Музиківка 

Музиківське 
КП 

Виконати поточний ремонт вопровідної мережі вул. Ангарна в с. 
Музиківка 

Музиківське 
КП 

Провести заміну насосів в існуючих свердловинах з продуктивністю, 
відповідною до кількості споживачів та обсягів споживання води 

Музиківське 
КП 

КП «Струмок-
2» 

Замінити трубопровід подачі води від свердловини №431 (с. Шкуринівка) 
до напірної системи 

КП «Струмок-
2» 

Розробити проекти та встановити станції автоматичного управління 
свердловинними насосами з частотними перетворючами та обов'язковою 
системою автоматичного захисту від «сухого ходу» 

Музиківське 
КП 

КП «Струмок-
2» 

Закупити засоби обліку води для малозабезпечених верств населення за 
рахунок місцевого бюджету 

Музиківська 
сільська рада 

Поступове впровадження цілодобового водопостачання в с. Східне, с. 
Загорянівка. 

Музиківська 
сільська рада 

Встановлення огорож території артезіанських свердловин Музиківське 
КП 

КП «Струмок-
2» 

Виділення коштів для виготовлення та продовження терміну дозволів на 
спеціальне водокористування 

Музиківська 
сільська рада 

Виділення коштів на оформлення земельних ділянок під свердловинами на 
території Східненського округу. 

Музиківська 
сільська рада 

Виготовлення проектів на капітальний ремонт водопровідних мереж в 
с.Музиківка, вул. 40 років Перемоги, вул. Смішка 

Музиківська 
сільська рада 

Виділення коштів на хлорування водопровідних мереж Музиківське 
КП 

КП «Струмок-
2» 

Виділення коштів на відбір аналізів та дослідження якості питної води Музиківська 
сільська рада 

Встановлення бюветів питної води Музиківська 
сільська рада 

Встановлення обладнання для доочищення питної води у Музиківській 
ЗОШ та Східненській ЗОШ 

Музиківська 
сільська рада 

Встановлення обладнання для доочищення питної води у Музиківському 
та Східненському дитячому садку 

Музиківська 
сільська рада 

Всього  
 

Секретар сільської ради                                                                        Л.С. Погрібна 


