
 
 
 
 
Про стан забезпечення послугами 
водопостачання та водовідведення 
населених пунктів області у рамках 
Програми “Питна вода Хмельнич-
чини” на 2008-2020 роки 

 
 

Відповідно до статей 6, 20, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, з метою забезпечення якісним водопостачанням та водовідве-
денням мешканців області, враховуючи інформацію з цього питання (до-
дається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, керівникам інших органів місцевого само-
врядування: 

1) вжити заходів щодо надання послуг водопостачання та водовідве-
дення на території населених пунктів виключно на підставі отриманої ліцензії; 

2) організувати роботу щодо виконання вимог Закону України “Про 
комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, зокрема, забезпечення 
стовідсоткового оснащення будівель вузлами комерційного обліку води у тер-
мін до 03 серпня 2019 року; 

3) здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств во-
допровідно-каналізаційного господарства на підставі структури витрат у со-
бівартості послуг та вжити заходів щодо дотримання питомих норм та лімітів 
споживання електроенергії, виконання завдань з їх економії; 

4) забезпечити оперативне виконання першочергових заходів із запобі-
гання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру у разі їх виникнення, 
локалізації можливих наслідків аварій на системах водопостачання та водо-
відведення. 

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування на підставі аналізу 
собівартості виробництва послуг водопостачання та водовідведення вжити 
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заходів щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення або відшкодування у повному обсязі втрат, 
обумовлених збитковими тарифами, за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

3. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної 
адміністрації: 

1) здійснювати постійний аналіз стану виконання вимог Закону України 
“Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, про що інформу-
вати облдержадміністрацію щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за 
звітним періодом; 

2) до 01 серпня 2018 року вивчити стан водопостачання та водовідве-
дення у населених пунктах області з визначенням проблемних питань та 
наданням конкретних пропозицій щодо їх вирішення. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


