
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

   28 квітня 2021 року                             с.Судилків                          № 6 
 

 

Про затвердження Програми «Питна 

вода Судилківської сільської ради на 

2021 рік» 

 

           Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, сільська рада,  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму Питна вода Судилківської сільської ради на 2021 рік 

(додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії Юрій ЛІННИК). 

 

 

 

Сільський голова                                                            Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                    рішенням 5 сесії Судилківської сільської  

                                                                                    ради від 28.04.2021 року № 6 
 

 

Програма 

Питна вода Судилківської сільської ради на 2021 рік     

 

                                                      Паспорт  Програми 

  

1 Ініціатор розроблення Програми Судилківська сільська рада 

2 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

 

3 Розробник Програми Судилківська сільська рада 

4 Співрозробник Програми  

5 Відповідальний виконавець Програми Судилківська сільська рада 

6 Термін виконання Програми 2021- рік 

7. 
Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Бюджет Судилківської  територіальної 

громади (далі – сільської  ТГ), обласний 

бюджет в частині надходження субвенції 

 

8. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, тис. грн. 

500,00 

  

 

1.Мета та основні завдання Програми 

 

Програма « Питна вода Судилківської сільської ради на 2021 рік» (далі – Програма) 

розроблена на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода 

України" на 2012-2020 роки, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення 

та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів) Загальнодержавної програми 

,Питна вода України" на 2012-2020 роки, Закону України „Про питну воду та питне 

водопостачання", Програми “Питна вода Хмельницької області” на 2021-2022 роки», 

затвердженої рішенням четвертої сесії Хмельницької обласної ради від 08 квітня 2021 

року. 

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення 

якісною питною водою. 

Забезпечення населення Судилківської сільської ради питною водою є однією з 

пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення 

умов діяльності і підвищення рівня життя населення. 

Розроблення Програми обумовлено: 

- незадовільним станом джерел питного водопостачання; 

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих 

населених пунктах внаслідок низької якості питної води; 

- відсутністю мереж питного водопостачання та водовідведення; 

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для 

будівництва та розвитку систем питного водопостачання та водовідведення. 

 

           



           2. Сучасний стан водопровідної мережі та якості питної води 

 

   Станом на 1 січня 2021 року проведене частково будівництво нової мережі питного 

водогону у с.Судилків та с.Велика Медведівка у с.Серединці питний водогін потребує 

проведення капітального ремонту проводилось улаштування криниць у с.Хролин 

улаштовано 3 криниці, с.Велика Медведівка 2 криниці, по одній криниці улаштовано у с. 

Серединці, Вовківці, Вовківчики, Жолудки, Судилків, Красносілка проведено поточний 

ремонт криниць в с.Судилків, Білокриниччя, Вовківці, Березна. Проте частина населених 

пунктів Судилківської сільської ради не забезпечений мережею централізованого 

водопостачання та водовідведення. Проблеми водопостачання населення та якості питної 

води мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного 

вирішення.  

 

   3. Мета та основні завдання програми 
 

Метою Програми є: 

- забезпечення населення громади питною водою нормативної якості 

вмежахнауково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; 

- покращення системи водопостачання для сільського населення шляхом 

будівництва водогонів та улаштування криниць; 

-     створення та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; 

-     поліпшення на цій основі соціально-екологічної ситуації в селах; 

- відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного 

водопостачання. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішення завдань щодо попередження 

забруднення джерел питного водопостачання на основі постійного моніторингу стану 

підземних вод та прогнозу зміни гідрогеологічної ситуації, забезпечення їх відповідності 

санітарно-епідемічним вимогам; контролю якості питної води; розвитку систем забору, 

транспортування питної води та водовідведення; • розвитку господарського механізму, що 

стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку 

та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.  

 

4. Напрями та заходи виконання програми 

 

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:  

- охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;  

- будівництво та розвиток систем водопостачання та водовідведення;  

- улаштування криниць.  

Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання включає:  

- покращання стану зон санітарної охорони джерел водопостачання; 

- благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;  

-захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу 

сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу забруднення вод; 

 - укріплення берегів ставків.  

У результаті здійснення цих заходів, зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у 

джерела питного водопостачання.  

Створення і розвиток систем питного водопостачання та водовідведення сільської ради 

передбачає:  

- будівництво водопровідних споруд, мереж водопостачання та водовідведення;  

- улаштування криниць;  



- облаштування систем доочистки питної води; - будівництво та реконструкцію 

споруд з очищення стічних вод.  

 

5. Фінансове забезпечення виконання програми 
 

Фінансування Програми, з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках 

державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються, здійснюється 

за рахунок:  

- коштів Державного бюджету України;  

- коштів обласного бюджету;  

- коштів сільського бюджету;  

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

грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків, 

тощо. 

 

6. Контроль за виконанням Програми  

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює в межах повноважень визначених 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Судилківської сільської ради. Громадський контроль за ходом реалізації Програми 

здійснюється відповідно до законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та 

"Про охорону навколишнього природного середовища". 

7. Очікувальні результати виконання програми  
 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:  

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;  

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного 

водопостачання та водовідведення;  

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та 

зниження на цій основі захворюваності населення;  

- охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання та 

поступове їх відновлення.  

   

 

 

Сільський голова                                                                        Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до Програми «Питна вода 

Судилківської сільської ради на 

2021 рік»  

 

Заходи щодо реалізації Програми «Питна вода Судилківської сільської ради на 2021 рік» 

 

Назва завдання Перелік заходів програми 

Строк 

викон

ання 

Джерела 

фінансування 

1 2 3 4 

Забезпечення 

населення доступом 

до якісної питної води 

- будівництво нових водопровідних 

мереж в населених пунктах громади; - 

улаштування криниць; - будівництво 

свердловин; - заходи з розвитку систем 

водовідведення (централізованих та 

нецентралізованих) 

2021 рік 

Усі джерела , 

не заборонені 

чинним 

законодавством

. 

Охорона джерел 

питного 

водопостачання 

- заходи щодо підтримки якості води ; - 

облік джерел питного водопостачання; - 

облаштування санітарних зон на 

водозаборах. 

2021-рік 

Усі джерела , 

не заборонені 

чинним 

законодавством

. 

Покращення 

санітарногігієнічних 

умов в закладах 

соціальної сфери 

під’єднання закладів до мереж 

централізованого водопостачання; - 

встановлення станцій доочищення питної 

води; - реконструкція внутрішніх та 

зовнішнього водопроводу та каналізації; - 

прибудова та облаштування внутрішніх 

санітарних вузлів. 

2021-рік 

Усі джерела , 

не заборонені 

чинним 

законодавством

. 

Ефективне управління 

- заходи із енергозбереження; - 

проведення технічної та бухгалтерської 

інвентаризації. 

2021-рік 

Усі джерела , 

не заборонені 

чинним 

законодавством

. 

 

Секретар сільської ради                                                                        Алла ТОВСТЮК 

 


