
Проєкт   

вноситься Олександрівським  

селищним головою 

____________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від __ ________2022 року проєкт                                                  №__ 

                                            
смт Олександрівка 

 

Про внесення змін до Програми  
«Питна вода Олександрівської  
селищної ради на 2022-2026 роки» 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України                 

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України                          

«Про питну воду та питне водопостачання»,  
 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми «Питна вода Олександрівської селищної 

ради на 2022-2026 роки», затвердженої рішенням двадцять другої сесії 

Олександрівської селищної ради восьмого скликання від 17 грудня 2021 року 

№ 3132 «Про затвердження Програми «Питна вода Олександрівської  

селищної ради на 2022-2026 роки», а саме: 

 

паспорт програми «Питна вода Олександрівської селищної ради              

на 2022-2026 роки» викласти в новій редакції (додаток 1); 

 

додаток до програми «Питна вода Олександрівської селищної ради                       

на 2022-2026 роки» «Завдання і заходи реалізації програми «Питна вода 

Олександрівської селищної ради на 2022-2026 роки»» викласти в новій 

редакції (додаток 2). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію                    

з питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-

комунального господарства. 

 

 

 

Селищний голова                                                       Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 

 

 

 

 



Додаток 1  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Олександрівської селищної ради 

від __ _________ 202_р. № ____ 

   
ПАСПОРТ 

програми  «Питна вода Олександрівської селищної ради» 
на 2022-2026 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Олександрівська селищна рада 

 

2. Розробник програми Відділ містобудування, 

архітектури, житлово-

комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської 

селищної ради 

3. Співрозробники програми  

 

Комунальні підприємства   

Олександрівської селищної ради 

4. Відповідальний виконавець програми Відділ містобудування, 

архітектури, житлово-

комунального господарства та 

благоустрою Олександрівської 

селищної ради 

Комунальні підприємства   

Олександрівської селищної ради 

5. Терміни реалізації програми 2022-2026 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних 

програм ) 

Державний, обласний, бюджет 

Олександрівської селищної 

територіальної громади 

7. Загальний (прогнозний) обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, усього, 

у тому числі: 

55000,0 тис. грн. 

Кошти державного бюджету 45000,0 тис. грн. 

2022 р. – 0,0 тис. грн. 

2023 р. – 0,0 тис. грн. 

2024 р. – 16800,0 тис. грн. 

2025 р. – 15100,0 тис. грн. 

2026 р. – 13100,0 тис. грн. 

Кошти місцевого бюджету 

Олександрівської селищної 

територіальної громади 

10000,0 тис. грн. 

2022 р. – 830,0 тис. грн. 

2023 р. – 5387,0 тис. грн. 

2024 р. – 1431,0 тис. грн. 

2025 р. – 1176,0 тис. грн. 

2026 р. – 1176,0 тис. грн. 
 



Додаток 2  

до програми «Питна вода  

Олександрівської селищної ради  

на 2022-2026 роки», затвердженої  

рішенням Олександрівської 

селищної ради  

від __ ____________ 202_ року №___ 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ  

для реалізації  програми "Питна вода Олександрівської селищної ради на 2022-2026 роки 
тис. грн. 

№ 

з/п 

Найменування заходу Виконавці Загальна 

вартість 

Обсяг фінансування за рахунок коштів, в тому числі 

2022 2023 2024 2025 2026 

Державно

го 

бюджету 

Місцевого 

бюджету 

Державно

го 

бюджету 

Місцевого 

бюджету 

Державно

го 

бюджету 

Місцевого 

бюджету 

Держав 

ного 

бюджету 

Місцево

го 

бюджету 

Держав 

ного 

бюджету 

Місцево

го 

бюджету 

1 Контроль якості води  Комунальні 

підприємства 

250,0 - 50,0 - 50,0 - 50,0 - 50,0 - 50,0 

2 Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлового-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

300,0 - 60,0 - 60,0 - 60,0 - 60,0 - 60,0 

3 Капітальний ремонт 

мереж 

централізованого 

водовідведення 

споживачів смт. 

Олександрівка (з 

урахуванням 

виготовлення ПКД) 

КП «Оберіг-Аква» 2000,0 - 20,0 

(виготовле

ння ПКД) 

- - 1800,0 180,0     



4 Капітальний ремонт 

водопровідних мереж 

централізованого 

водопостачання 

споживачів смт. 

Олександрівка (з 

урахуванням 

виготовлення ПКД) 

КП «Оберіг-Аква» 10024,0 - - - 25,0 

(виготов

лення 

ПКД) 

3000,0 333,0 3000,0 333,0 3000,0 333,0 

5 Капітальний ремонт 

водопровідних мереж 

централізованого 

водопостачання 

споживачів                                  

с. Михайлівка та                       

с. Буквар (з 

урахуванням 

виготовлення ПКД) 

КП с.Бірки 21902,0 - - - 27,0 

(виготов

лення 

ПКД) 

7000,0 275,0 7100,0 200,0 7100,0 200,0 

6 Капітальний ремонт 

очисних споруд смт. 

Олександрівка (з 

урахуванням 

виготовлення ПКД) 

КП «Оберіг-Аква» 10024,0 - - - 25,0 

(виготов

лення 

ПКД) 

3000,0 333,0 3000,0 333,0 3000,0 333,0 

7 Встановлення очисних 

споруд каналізації для 

шкіл та дитячих 

дошкільних закладах 

Відділ освіти 4500,0 - - - - 2000,0 250,0 2000,0 250,0   

8 Встановлення та 

обслуговування 

фільтрів очищення 

води в школах та 

дитячих дошкільних 

закладах  

Відділ освіти 1000,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 

9. Виготовлення ПКД                

на будівництво 

системи 

водоочищення, її 

облаштування, 

придбанням станції 

обеззараження та 

знезалізнення для 

централізованого 

КП «Оберіг-Аква» 5000,0    5000,0       



водопостачання                

в смт Олександрівка                                

 Всього за програмою  55000,0 0 330,0 0 5387,0 16800,0 1681,0 15100,0 1426,0 13100,0 1176,0 

_________________ 


