НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від «____» 25.05.2021 20 ____ р. № 260
м.Нова Каховка

Про погодження змін до інвестиційної програми
КП "Міський водоканал" на 2021 рік
Розглянувши клопотання в.о. директора комунального підприємства
"Міський водоканал" Замкового В.В. про погодження змін до Інвестиційної
програми комунального підприємства «Міський водоканал» м. Нова Каховка
Херсонської області на 2021 рік, відповідно до Порядку розроблення,
погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19
серпня 2020 року № 191, керуючись статтею 29 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", виконавчий комітет Новокаховської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити зміни до Інвестиційної програми комунального підприємства
"Міський водоканал" м. Нова Каховка Херсонської області на 2021 рік,
погодженої рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від
27.04.2021року №209, та викласти її в новій редакції (додається до оригіналу).
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Виконуючий обов`язки міського голови

Леонід ЧУРСИНОВ

Паспорт інвестиційної програми
КП "Міський водоканал" на 2021 рік ( зі змінами )

1.
2.

Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення Програми

3.
4.
5.

Розробник Програми
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми
Термін реалізації Програми

6.
7.

7.1. Етапи виконання Програми
(для довгострокових Програм)
8.
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми
(для комплексних програм)
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, усього:
у тому числі:
9.1. коштів обласного бюджету
9.2. коштів інших джерел

Комунальне підприємство «Міський водоканал»
Наказ Міністерства розвитку громад та територій
України 19 серпня 2020 року № 191 «Про
затвердження Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації
Комунальне підприємство «Міський водоканал»
Комунальне підприємство «Міський водоканал»
Комунальне підприємство «Міський водоканал»
2021 рік
-

-

7105,71

тис. грн

7105,71

тис. грн

Загальні положення.
З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата КП «Міський водоканал», які
спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів
водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або
сум, спрямованих на повернення кредитів, та інших зобов’язань, які планується використати
для фінансування зазначених цілей, комунальним підприємством розроблена інвестиційна
програма відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку громад та територій України 19
серпня 2020 року № 191 «Про затвердження «Порядок розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні
адміністрації
Заходи інвестиційної програми - придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані
на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку
природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних
витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та
інше, які впливають на складові тарифу.
Цілі програми:
- підвищення надійності функціонування систем життєзабезпечення населення;
- запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення функціонування систем
життєзабезпечення населення,
Завдання програми:
- запобігання критичному рівню зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
- створення умов для нормативної заміни старих інженерних мереж; - зниження витрат
на виробництво
- забезпечення безпечних умов праці;
Показники результативності
зниження:
- темпів зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
- інтегрального показника аварійності інженерних мереж;
- втрат енергоресурсів в інженерних мережах;
збільшення:
- забезпечення населення та підприємств міста Нова Каховка питною водою належної
якості;
- якісних послуг водовідведення;
Термін реалізації програми : 2021 рік
Джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти,
отримані ліцензіатом КП «Міський водоканал» від провадження ліцензованої діяльності, за
рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема
амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку.
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2021 рік
(додаток 1)
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх
врахування у структурі тарифів на 12 місяців з "січня" 2021 року (додаток 2).

ПЛАН ЗАХОДІВ
інвестиційної програми КП «Міський водоканал» ліцензованої діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення
на 2021 рік ( зі змінами )
Обсяг
Кількісний
фінансуван Джерело
2092
показник
Найменування заходів
ня
фінансуванн
,16
(одиниця
тис. грн.
я
виміру)
без ПДВ
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1929,1 тис.грн.
Проект «Розвиток міської інфраструктури» в
Україні за рахунок спеціальної інвестиційної
погашення
за рахунок
позики Міжнародного банку
основного
виробничих
1.
1176,2
"Закупівля обладнання для 18 свердловин і
тіла позики
інвестицій з
водопровідної станції 2-го підйому» на суму
МБРР
прибутку
4139554,96 грн.
Мониторінг статичного та дінамічного рівнів
за рахунок
води в свердловинах ( придбання
амортизацій
2.
18
183,04
перетворювачів гідростатичного тиску стовпа
них
рідини)
відрахувань
за рахунок
Проведення аварійно-відновлювальних робіт
амортизацій
3.
3
276,2
водопровідних колодязів по вул.Героїв
них
України та вул.Історична
відрахувань
за рахунок
Виготовлення кошторисної докуметації на
амортизацій
4.
8
48,76
аварійно-відновлювальні роботи на мережах
них
водопроводу.
відрахувань
за рахунок
Технічне переобладнання хімікоамортизацій
5.
5
244,90
бактеріологічної лабораторії питної води
них
(придбання приладів вимірювання)
відрахувань
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
5176,61 тис.грн.
за рахунок
6. Капітальний ремонт каналізаційних колодязів
амортизацій
10
по проп.Дніпровський (паркова зона)
них
1199,56
відрахувань
за рахунок
Виготовлення кошторисної докуметації на
амортизацій
7.
2
аварійно-відновлювальні роботи на мережах
них
водовідведення.
18,27
відрахувань
Виготовлення проектів землеустрою щодо
за рахунок
відведення земельної ділянки в постійне
амортизацій
8.
13
користування землевпорядної документації на
них
КНС та ОС
240,74
відрахувань
за рахунок
Технічне переобладнаня : придбання
амортизацій
9. пристрою плавного пуску насосного
2
них
обладнання
43,75
відрахувань
за рахунок
Забезпечення бригади аварійноамортизацій
10. відновлювальних робіт резервним джерелом
2
44,88
них
електричного струму.
відрахувань
Реконструкція вентиляційних установок на
за рахунок
11. каналізаційних насосних станціях ( придбання
7
449,30
амортизацій
вентиляторів, реконструкція коробів)
них

відрахувань
Проект «Розвиток міської інфраструктури» в
Україні за рахунок спеціальної інвестиційної
позики Міжнародного банку «Закупівля
12. обладнання для 11 КНС та очисних споруд
каналізації» на суму 9210119,4 грн.
"Реконструкція самопливного каналізаційного
колектору"
ВСЬОГО за програмою, тис.грн без ПДВ .

В.о. директора КП "Міський водоканал"

погашення
основного
3180,11
тіла позики
МБРР
7105,71

В.В.Замковий

за рахунок
виробничих
інвестицій з
прибутку

