
   

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Рішення 
 

Про внесення змін до Програми 
«Питна вода Київщини на 2017 – 2020 роки» 

 
Відповідно до статті 144 Конституції України, пункту 16 частини  

1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Київської обласної 
ради VI скликання (зі змінами), Порядку розроблення, прийняття Київських 
обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх 
виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23.12.2016        
№ 214-11-VII (зі змінами), розглянувши розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації від 18.12.2018 № 719 «Про схвалення проекту 
змін до Програми «Питна вода Київщини на 2017 – 2020 роки», подання 
Київської обласної державної адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації 
постійних комісій Київської обласної ради з питань капітального будівництва, 
архітектури, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного забезпечення та 
розвитку інфраструктурних об’єктів, з питань соціально-економічного розвитку, 
промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, інноваційно-
інвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового 
забезпечення розвитку області, з питань бюджету та фінансів,  з питань екології, 
природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 
інших надзвичайних ситуацій, з метою забезпечення населення області питною 
водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) 
питного водопостачання, розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, 
підвищення ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій 
основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації 
в Київській області, відновлення, охорони та раціонального використання 
джерел питного водопостачання, Київська обласна рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми «Питна вода Київщини  
на 2017–2020 роки», затвердженої рішенням Київської обласної ради  
від 19.05.2017 № 312-14-VII (зі змінами) (далі – Програма), згідно з додатком, що 
додається.  

 

2. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів та 
відповідальним виконавцем Програми департамент регіонального розвитку та 
житлово-комунального господарства Київської обласної державної 
адміністрації. 
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 3. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації при 
внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік та формуванні показників на 
наступні роки, за поданням департаменту регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, 
передбачити потребу в асигнуваннях на реалізацію заходів Програми, виходячи 
з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів. 

 
4. Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального 

господарства Київської обласної державної адміністрації щоквартально  
до 25 числа місяця наступного за звітним періодом інформувати постійну 
комісію Київської обласної ради з питань екології, природокористування, водних 
ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій 
про стан фінансування заходів Програми та щороку до 25 числа місяця 
наступного року за звітним періодом інформувати Київську обласну раду про хід 
виконання Програми та ефективність реалізації її заходів. 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Київської обласної ради з питань екології, природокористування, водних 
ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій і 
першого заступника голови Київської обласної ради 
Майбоженка В.В.  

 
 

Голова ради       Г.В. Старикова 
 
 
м. Київ 
20 грудня 2018 року 
№ 526-25-VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення Київської обласної ради 
від 20.12.2018 № 526-25-VII  

 

 

Зміни 

до Програми «Питна вода Київщини на 2017 – 2020 роки» 

 

1. У пункті 5.1 розділу V Програми «Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи 

виконання Програми» абзац 4 викласти наступного змісту: 

«Для об’єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Славутич 

Київської області (в тому числі проектні роботи)» у порядку виключення зняти 

співфінансування, у зв’язку з неспроможністю місцевого бюджету забезпечити 

необхідне співфінансування.» 

 

2. У Додатку 1 Програми «Паспорт (забезпечення населення області 

якісною питною водою, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, 

підвищення ефективності та надійності її функціонування, відновлення, охорона 

та раціональне використання джерел питного водопостачання) Програми «Питна 

вода Київщини на 2017 – 2020 роки» пункти 10 та 10.1. викласти у такій редакції: 

« 

». 

 

3. Додаток 2 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми «Питна вода 

Київщини на 2017-2020 роки» викласти у такій редакції: 

  

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, 

787,94 млн грн 

 у тому числі:  

10.1 коштів державного 

бюджету 

20,00 млн грн 

 

- коштів обласного 

бюджету 

219,16 млн грн 

 

- коштів інших місцевих 

бюджетів 

248,78 млн грн 

 

- кошти інших джерел 300,00 млн грн 



«Додаток 2  

до Програми  

 

Ресурсне забезпечення  

Програми «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки» 

 

млн грн 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

І етап виконання програми Всього витрат 

на виконання 

Програми 
2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

1 2 3 4 5 8 

Обсяг ресурсів всього, в 

тому числі: 
122,83 145,11 190,00 330,00 787,94 

державний бюджет 0 20,00 0,00 0,00 20,00 

обласний бюджет 48,7 25,46 65,00 80,00 219,16 

районні, міські (міст 

обласного значення), 

об’єднаних територіальних 

громад бюджети 

24,83 28,85 34,40 38,30 126,38 

бюджети сіл, селищ, міст 

районного значення 
24,3 25,80 30,60 41,70 122,40 

кошти небюджетних джерел 25 45,00 60,00 170,00 300,00 

». 

 

4. Додаток 3 до Програми «Показники продукту Програми «Питна вода 

Київщини на 2017-2020 роки» викласти у такій редакції: 

«Додаток 3  

до Програми 

 

Показники продукту  

Програми „Питна вода Київщини на 2017-2020 роки” 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Один
иця 

вимір

у 

Вихід

ні 

дані 
на 

почат

ок дії 

прогр

ами 

І етап виконання програми 

ІІ етап ІІІ етап 

Всього 

витрат на 
виконанн

я 

програми 

(млн грн) 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І Показники продукту програми 

1 

Кількість об’єктів, 

які будуть 

реконструйовані 

та капітально 

відремонтовані  

од. - 14 3 - - - - 470,59 



2 

Кількість об’єктів, 

які планується 

збудувати 

од. - 11 1 - - - - 314,98 

3 

Нормативно-

методичне та 

інформаційне 

забезпечення  

од. - 1 - - -     2,37 

ІІ Показники ефективності програми 

1 

Питома вага 

об’єктів, які   

реконструйовані 

та капітально 

відремонтовані  

% - 53,8 75 - - - - 470,59 

2 

Питома вага  

об’єктів, які 

планується 

збудувати 

% - 42,3 25 - - - - 314,98 

3 

Питома вага 

заходів 

нормативно-

методичного та 

інформаційного 

забезпечення  

% - 3,8 - - - - - 2,37 

ІІІ Показники якості програми 

1 

Кількість 

введених в 

експлуатацію 

об’єктів, які     

реконструйовані 

та капітально 

відремонтовані  

од. - 3 3 -   - - 470,59 

2 

Кількість 

введених в 

експлуатацію 

об’єктів, які 

завершені 

будівництвом 

од. - 1 1 -   - - 314,98 

3 

Кількість 

проведених 

заходів  

нормативно-

методичного та 

інформаційного 

забезпечення  

од. - 1 - - - - - 2,37 

». 

 

 

5. Додаток 5 Програми «Напрями діяльності та заходи Програми "Питна 

вода Київщини на 2017-2020 роки" на 2018 рік» викласти у такій редакції: 



«Додаток 5  

до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

«Питна вода Київщини на 2017-2020 роки» на 2018 рік 
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. грн, в тому числі: 

Очікуваний 

результат Обласний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Будівництво, 

реконструкція та 

капітальний 

ремонт 

централізованих 

систем 

водопостачання і 

водовідведення 

Реконструкція водозабірних 

та водопровідних мереж з 

встановленням станції 

знезалізнення в с. Росава 

Миронівського району 

Київської 

області(коригування)  

2018 рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

районна державна 

адміністрація 

Обласний 

бюджет, місцевий 

бюджет 

9 644,014 1 746,003 11 390,017 об’єкт 

2   

Будівництво напірного 

водогону Тракторна-

Соборна, буріння свердловин 

в м. Васильків 

Васильківського району 

Київської 

області(коригування) 

2018 рік 

Департамент 

регіонального 

розвитку та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Обласний 

бюджет, місцевий 

бюджет 

12 000,000 4 000,000 16 000,000 об’єкт 

          за напрямком 21 644,014 5 746,003 27 390,017   



 Продовження додатка 5 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

Будівництво, 

реконструкція та 

капітальний 

ремонт 

каналізаційних 

очисних споруд 

та 

водопровідних 

очисних споруд 

Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд м. Славутич 

Київської області  

(в тому числі проектні 

роботи) 

2018 рік 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Обласний 

бюджет 
3 476,749 0,000 3 476,749 об’єкт 

4   

Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд в смт Борова 

Фастівського 

району  Київської області 

2018 рік 

Департамент 

регіонального розвитку 

та житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації, 

виконавчий комітет 

міської ради 

Обласний 

бюджет, 

місцевий 

бюджет 

339,164 59,852 399,016 об’єкт 

          за напрямком 3 815,913 59,852 3 875,765   

          ВСЬОГО 25 459,927 5 805,855 31 265,782   

». 

 

Перший заступник голови ради                                                        В.В. Майбоженко 


