
 

 

 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 26 травня 2021 року № 186 

м. Тернопіль  

 

Про обласну програму «Питна вода  

Тернопілля» на 2021–2025 роки 

 

Розглянувши подання Тернопільської обласної державної адміністрації              

від 30 березня 2021 року № 01 - 2651/05, враховуючи рекомендації постійної 

комісії Тернопільської обласної ради з питань розвитку місцевого 

самоврядування, архітектури, будівництва, енергетики, транспорту, дорожнього 

та житлово-комунального господарства, керуючись пунктом 16 частини першої 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Тернопільська обласна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити обласну програму «Питна вода Тернопілля»                                      

на 2021–2025 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 

Тернопільської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, 

архітектури, будівництва, енергетики, транспорту, дорожнього та житлово-

комунального господарства. 
 

 

 

 

 

Голова Тернопільської                                               

обласної ради                                                                                  М.Й.ГОЛОВКО 
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                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Тернопільської обласної ради  

від 26 травня 2021 року № 186 

 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА 

«Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки 

 

I. Паспорт програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

доручення голови обласної державної 

адміністрації від 13 липня 2020 року  

№ 55/01.02-03 «Про розроблення проєкту 

обласної програми «Питна вода Тернопілля» 

на 2021–2025 роки» 

3. Розробник програми департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

4. Співрозробники програми – 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Тернопільської обласної 

державної адміністрації, комунальні 

підприємства (за згодою) 

6. Учасники програми департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та 

енергозбереження; управління екології та 

природних ресурсів Тернопільської обласної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

місцевих рад територіальних громад (за 

згодою), комунальні підприємства (за згодою) 

7. Термін реалізації програми 2021–2025 роки 

 етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

І етап – 2021–2023 роки 

 

ІІ етап – 2024–2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

державний та обласний бюджети, бюджети 

територіальних громад 

9.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми,  

у тому числі:  

381450,0 тис. гривень 

1) коштів державного бюджету  291800,0 тис. гривень 

2) коштів обласного бюджету  39950,0 тис. гривень 
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3) коштів бюджетів 

територіальних громад  

39700,0 тис. гривень 

4) коштів небюджетних джерел 10000,0 тис. гривень 

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

Розроблення обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки 

(далі – програма) обумовлено такими факторами: 

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації в 

окремих  районах  та містах області внаслідок низької якості питної води; 

- незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем 

питного водопостачання та водовідведення; 

- недостатньою потужністю діючих артезіанських свердловин, застосуванням 

застарілих технологій і обладнання в системах питного водопостачання та 

водовідведення населених пунктів області; 

- високою енергоємністю об’єктів централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення; 

- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів 

підземних вод для питного водопостачання населення; 

- обмеженістю інвестицій і дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для 

розвитку, утримання в належному технічному стані й експлуатації систем питного 

водопостачання та водовідведення.  

За звітними даними 2019 року, в області піднято 19,42 млн м3 підземної води.  

Забір та використання води 

 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

2015  

рік 

2016  

рік 

2017  

рік 

2018  

рік 

2019  

рік 

1. Піднято води млн м3/рік 19,9 20,6 20,7 20,6 19,6 

2. Піднято підземної води млн м3/рік 17,5 19,6 19,7 19,6 19,4 

3. 
Середньодобова подача питної 

води 

тис. м3/добу 
54,6 54,7 57,8 54,7 53,4 

 

Втрати при транспортуванні становили 4,46 млн м3.  

Зазначені проблеми мають безпосередній негативний вплив на якість води та 

продуктивність водозаборів. 

В області 37 суб’єктів господарювання у сфері водопровідно-каналізаційного 

господарства надають споживачам послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, з них 5 спеціалізованих і 32 багатогалузевих, за формою власності:              

2 – приватної і 35 – комунальної.  

Централізованими системами водопостачання в Тернопільській області 

забезпечено 78 населених пунктів, а саме: 17 міст, 15 селищ міського типу,                

46 сільських населених пунктів. Показник охоплення послугами централізованого 

водопостачання становить: 94,4 % - у містах, 88,2 % - у селищах міського типу та                      

4,5 % - у селах. Централізоване водопостачання відсутнє у м. Копичинці,                         

смт Мельниця-Подільська, смт Золотий Потік. 

З основних факторів, які сприяють погіршенню якості води (зокрема за 

мікробіологічними показниками), є застарілість та зношення водопровідних систем і 

споруд, що призводить до частих проривів та поломок, а також 
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невикористання/відсутність будь-яких систем водопідготовки у зв’язку з 

дороговартісністю їх експлуатації (особливо в сільських населених пунктах) або 

застарілістю. 

В аварійному і ветхому стані перебуває 35 % водопровідних комунальних 

мереж області (2,5 аварій на 1 км). 

Для приведення показників якості питної води нормативним значенням 

першочергово потребують здійснення ремонту/заміни водопровідні мережі та 

споруди водогонів міста: Заліщики (КП «Заліщицький водоканал»), Монастириська 

(КП «Монастириський комун сервіс»), Кременець (КП «Міськводгосп»), Почаїв 

(Почаївський ККП), Теребовля (КП «Теребовля»). 

Також значна проблема якості питної води спостерігається у м. Борщів (ДП 

«Техніка», ЖКП «Цукровик») та смт Скала-Подільська (Скала-Подільський ККП), 

через специфіку складу ґрунту та ґрунтових вод вода з підземних джерел 

водопостачання не відповідає нормативним вимогам щодо вмісту нітратів, жорсткості 

та мінералізації (вміст заліза, солей кальцію і магнію). 

Якість питної води  

 

№ 

з/

п 

Найменування показника 

% до загальної кількості 

2018 рік 2019 рік 

1. 

Проби води з систем централізованого водопостачання, які не відповідали 

нормативам:  

за санітарно-хімічними показниками 20,5 20,7 

за бактеріологічними показниками 13,3 15,3 

2. 

Проби води з водопровідних мереж, які не відповідали нормативам: 

за санітарно-хімічними показниками 48,2 46,5 

за бактеріологічними показниками 11,2 3,8 

3. 

Проби води з сільських систем водопостачання, які не відповідали нормативам: 

за санітарно-хімічними показниками 15,7 28,0 

за бактеріологічними показниками 19,8 24,5 

 

Централізованими системами водовідведення в Тернопільській області 

забезпечено 33 населених пункти: 17 міст і 10 селищ міського типу, 6 сіл. Показник 

охоплення послугами централізованого водовідведення становить: 94,4 % - у містах, 

58,8 % - у селищах міського типу та 0,6 % -  у селах. 

Централізоване водовідведення відсутнє у м. Копичинці, смт Мельниця-

Подільська, смт Скала-Подільська, смт Золотий Потік, смт Гримайлів, смт Залізці, 

смт Козлів, смт Коропець. 

В аварійному і ветхому стані перебуває 42 % каналізаційних комунальних 

мереж області.  

У населених пунктах області нараховується 27 каналізаційних очисних споруд, 

з яких 4 – у процесі реконструкції, 15 потребують реконструкції.  

Проблема покращення стану очистки стічних вод упродовж тривалого періоду 

є актуальною для області та потребує вирішення. 

 

 

 

Динаміка скиду комунальними підприємствами стічних вод у природні водойми 
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млн м3/рік 

Найменування показника 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Всього скинуто у природні 

водойми 

19,01 18,93 19,57 19,13 18,56 

у т. ч.: нормативно очищених 16,93 16,51 17,17 16,79 16,40 

            недостатньо очищених 1,452 1,648 1,782 1,827 1,747 

            неочищених 0,63 0,584 0,618 0,513 0,414 

 

Упродовж 2018–2020 років обласною комісією з проведення відбору проєктів з 

реалізації заходів обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2018–2020 роки 

відібрано такі проєкти для співфінансування з обласного бюджету: 

1) «Реконструкція системи водопостачання смт Підволочиськ Тернопільської 

області»; 

2) «Водопровідні мережі м. Бережани – реконструкція водозабору 

(Реконструкція водопроводу до РЧВ)»; 

3) «Реконструкція підземного водозабору з застосуванням нового обладнання 

по вул. Вишнівецькій 31а в м. Ланівці Тернопільської області»; 

4) «Капітальний ремонт водогону по вул. Незалежності – Торговій в                  

м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області». 

Фінансування зазначених проєктів сприяло будівництву нової свердловини, 

нових трубопроводів (1,77 км) та облаштуванню огорожею території насосної станції 

(83 метри погонні). 

На реалізацію завдань і заходів обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 

2018–2020 роки з обласного бюджету виділено 3300 тис. гривень, що становить              

20,6 відсотка від прогнозованих обсягів фінансування. 

Станом на початок 2020 року в області нараховано 54 проєкти з реконструкції, 

модернізації або технічного переоснащення об’єктів водопровідно-каналізаційного 

господарства загальною кошторисною вартістю понад 390,0 млн гривень.  

Через недостатній рівень фінансування заходів Загальнодержавної цільової 

програми «Питна вода України» на 2011–2020 роки та обласної програми «Питна 

вода Тернопілля» на 2018–2020 роки не було досягнуто кардинального покращення 

технічного і фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання та 

централізованого водовідведення, а відповідно і якості послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення. 

Комплексне розв’язання проблеми можливе шляхом продовження дії 

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» і регіональної програми 

«Питна вода Тернопілля» до 2025 року та забезпечення стабільного фінансування їх 

заходів. 

 

Обмежене водопостачання у населених пунктах, відсутність джерел якісної 

питної води у період маловоддя в умовах сучасних змін клімату 

 

Протягом останніх років унаслідок кліматичних змін у багатьох населених 

пунктах Тернопільській області фіксуються випадки зникнення води в колодязях та 

криницях. Спостерігається низький тиск у водопровідних мережах. Причиною втрат 

води є не лише аномальні температурні коливання, а й зношеність застарілих систем 

водопостачання та ліній водогону.  
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Для покращення гідрологічної ситуації в області, раціонального використання 

водних ресурсів у період маловоддя органам місцевого самоврядування 

першочергово необхідно детально вивчити ситуацію з водопостачанням і забезпечити 

проєктування і спорудження артсвердловин для централізованого забезпечення 

водою у вододефіцитних населених пунктах чи їх окремих частинах; забезпечити 

ремонт існуючих і спорудження нових водогонів питної води у населених пунктах; 

активізувати роботу щодо будівництва каналізаційних очисних споруд.  

Станом на початок 2020 року в області нараховано 54 проєкти з реконструкції, 

модернізації або технічного переоснащення об’єктів водопровідно-каналізаційного 

господарства загальною кошторисною вартістю понад 390,0 млн гривень.  

Комплексне розв’язання проблеми можливе шляхом продовження дії 

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» та регіональної 

програми «Питна вода Тернопілля» на 2021 – 2025 роки. 

 

Перехід на кліматично-дружні технології у секторі водного господарства 

 

Зміна клімату впливає на водні ресурси та водопостачання, через що виникає 

потреба впровадження кліматично-дружніх технологій у секторі водного 

господарства. 

З переліку технологій, які були відібрані для України в рамках реалізації 

міжнародного проєкту визначення технологічних потреб України, в програмі «Питна 

вода Тернопілля» на 2021 – 2025 роки використано кілька видів, а саме: оцінку ризику 

посух та їх картографування; оцінку ризику повеней та їх картографування; кампанії 

із збереження води.  

Протягом останніх років внаслідок кліматичних змін у багатьох населених 

пунктах Тернопільській області спостерігається значне обміління та висихання 

джерел, річок і ставків, а також фіксуються випадки зникнення води у колодязях і 

криницях. Спостерігається низький тиск у водопровідних мережах. 

Значно погіршилась ситуація із забезпечення питною водою населення, що 

проживає у сільській місцевості. 

Програма «Питна вода Тернопілля» на 2021 – 2025 роки враховує такі фактори, 

а саме в перелік заходів програми включено будівництво та реконструкція 

водозабірних споруд відповідно до встановленого правового режиму зон санітарної 

охорони з метою забезпечення населених пунктів якісним централізованим 

водопостачанням, ремонт існуючих і спорудження нових водопровідних мереж 

питної води.  

Поряд з цим, при проєктуванні і будівництві водозабірних споруд буде 

враховано також й оцінку ризику повеней у частині можливого затоплення 

водозабірних споруд. У випадку недостатньо ефективного захисного бар̓єра діючих 

водоочиснх станцій проводитимуться роботи для покращення їх надійності за 

рахунок реконструкції та переоснащення діючих водоочисних споруд, застосування 

додаткових пристроїв технологічних ланок. 

У рамках програми використано технологію в контексті кампанії зі збереження 

води. Проводитимуться освітні та інформаційні кампанії щодо соціально-економічних 

та екологічних переваг збереження води і різних методів збереження.  
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III. Визначення мети програми 

 

Метою програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав 

громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення 

питною водою в необхідних обсягах і відповідно до встановлених нормативів щодо 

якості питної води, забезпечення розвитку і реконструкції систем централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів області. 

Мета програми відповідає пріоритетним напрямам проєкту Стратегії 

регіонального розвитку на 2021–2027 роки та плану заходів з її реалізації                                         

у 2021–2023 роках. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання програми  

 

Вирішення питання забезпечення населення області якісною питною водою в 

достатній кількості й послугами з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення потребує комплексного підходу. Розв’язання 

проблеми можливе за умови поєднання зусиль центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, у власності чи господарському віданні яких перебувають об’єкти у сфері 

централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, 

зокрема – фінансування заходів програми за рахунок державного, обласного й інших 

місцевих бюджетів. 

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів: державного 

бюджету, обласного бюджету, бюджетів територіальних громад, небюджетних 

джерел.  

Конкретні обсяги фінансування програми передбачаються під час підготовки 

проєктів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, 

передбачених програмою.  

Фінансування з обласного бюджету здійснюється за умови співфінансування з 

інших місцевих бюджетів: напряму 1 «Охорона джерел питного водопостачання» -  у 

розмірі не менше 50 % і напряму 2 «Доведення якості питної води до встановлених 

нормативів» - у розмірі не менше 50 %. 

Відбір проєктів проводиться обласною комісією згідно з порядком проведення 

відбору проєктів з реалізації заходів обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 

2021–2025 роки (додаток 1 до програми) та положенням про обласну комісію з 

проведення відбору проєктів з реалізації заходів обласної програми «Питна вода 

Тернопілля» на 2021–2025 роки (додаток 2 до програми). 

Прогнозований обсяг фінансування програми на 2021–2025 роки становить   

381 450,0 тис. гривень, з яких у І етапі (2021–2023 роки) – 228 870,0 тис. гривень та у 

ІІ етапі (2024–2025 роки) – 152 580,0 тис. гривень. 

 

V. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

 

Основними завданнями програми є: 

- будівництво та реконструкція водозабірних і каналізаційних споруд 

відповідно до встановленого правового режиму зон санітарної охорони з метою 
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забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням та 

водовідведенням; 

- будівництво та реконструкція водопровідних і каналізаційних очисних 

споруд; 

- будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення питної води із 

застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-

дослідних і дослідно-конструкторських розробок; 

- будівництво та реконструкція водопровідних і каналізаційних мереж; 

- оснащення лабораторій контролю якості питної води та стічних вод сучасним 

контрольно-аналітичним обладнанням; 

- здійснення стратегічної екологічної оцінки для документів державного 

планування, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності, щодо яких 

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 

Виконання програми дасть можливість: 

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного 

водопостачання; 

- підвищити якість питної води до нормативних вимог; 

- поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуації в області; 

- забезпечити охорону джерел питного водопостачання; 

- впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення 

новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів; 

- зменшити втрати питної води. 

У результаті виконання програми планується: 

- упорядкувати зони санітарної охорони водозабору питного водопостачання 

вздовж ріки Серет; 

- реконструювати підземний водозабір; 

- капітально відремонтувати резервуар чистої води; 

- реконструювати каналізаційну насосну станцію; 

- побудувати каналізаційну насосну станцію і напірний колектор для 

перекачування стоків; 

- збудувати 2 артезіанські свердловини; 

- здійснити будівництво/реконструкцію 15 водопровідних/каналізаційних 

очисних споруд; 

- встановити 15 станцій (установок) доочищення питної води із застосуванням 

новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських розробок; 

- реалізувати 32 проєкти з будівництва/реконструкції водопровідних і 

каналізаційних мереж; 

- закупити обладнання для хіміко-бактеріологічних лабораторій питної води та 

лабораторій водовідведення; 

- здійснити стратегічну екологічну оцінку для 5 документів державного 

планування, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності, щодо яких 

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 
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Ресурсне забезпечення обласної програми «Питна вода Тернопілля» 

на 2021–2025 роки 

                                                                                                            тис. гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми  Усього 

витрат на 

виконання 

програми  

 

І ІІ 

2021 рік 
2022 

рік 

2023 

рік 
2024 рік 

2025 

рік 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

76290,0 76290,0 76290,0 76290,0 76290,0 381450,0 

державний бюджет 58360,0 58360,0 58360,0 58360,0 58360,0 291800,0 

обласний бюджет 7990,0 7990,0 7990,0 7990,0 7990,0 39950,0 

бюджети 

територіальних 

громад  

7940,0 7940,0 7940,0 7940,0 7940,0 39700,0 

кошти небюджетних 

джерел  
2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 
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Заплановані результативні показники програми 

 

№  

з/

п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 

початок дії 

програми 

Вихідні дані на 

завершення дії 

програми 

З них за роками  

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Показники продукту програми 

1. 

Кількість 

реконструйованих/ 

капітально 

відремонтованих 

об’єктів 

одиниць 

 

 

– 37 8 7 7 8 7 

2. 
Кількість збудованих 

об’єктів 
одиниць – 17 3 4 3 3 4 

ІІ. Показники ефективності програми 

1. 

Середні витрати на 
проведення 
реконструкції та 
капітального ремонту  
одного об’єкта 

тис. 

гривень 
– 1300,0 1100,0 1150,0 1200,0 1250,0 1300,0 

2. 

Середні витрати на 
проведення 
будівництва нового 
об’єкта  

тис. 

гривень 
– 1600,0 1400,0 1450,0 1500,0 1550,0 1600,0 

ІІІ. Показники якості програми 

1. 

Відсоток кількості   
реконструйованих/ 
капітально 
відремонтованих 
об’єктів до загальної 
кількості об’єктів, які 
потребують 
проведення робіт 

% – 100 21,6 40,5 59,5 81,1 

 

 

 

 

100,0 
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2. 

Відсоток кількості   

збудованих об’єктів до 

загальної кількості 

об’єктів, які 

потребують 

проведення робіт 

% – 100 17,6 41,2 58,8 76,5 100 

 

VI. Напрями діяльності та заходи обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріорите-

тні 

завдання)  

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

викона-

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання  

Орієнтовні 

обсяги 

фінансува-

ння 

(вартість),  

тис. 

гривень 

 

у тому числі:  
Очікуваний 

результат – 

диференційовано 

з розбивкою за 

роками  

 

І етап ІІ етап 

2021  

рік 

2022  

рік 

2023 

 рік 

2024  

рік 

2025  

рік 

1

. 

Охорона 

джерел 

питного 

водопостач

ання 

будівництво 

та 

реконстру-

кція 

водозабірних 

і каналіза-

ційних 

споруд 

відповідно 

до 

встановлено-

го правового 

режиму зон 

санітарної 

охорони з 

метою 

забезпечення 

2021-

2025 

роки 

департамент 

архітектури, 

містобудува-

ння, житлово-

комунального 

господарства 

та енергозбере-

ження обласної 

державної 

адміністрації, 

місцеві ради 

територіальних 

громад, 

комунальні 

підприємства 

 (за згодою) 

держа-

вний 

бюджет 

4800,0 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 

реалізація 5 

проєктів 

(упорядкування 

зон санаторної 

охорони джерел 

питного 

водопостачання, 

будівництво/ 

реконструкція/ 

капітальний 

ремонт 

підземних 

водозаборів, 

резервуарів 

чистої води 

тощо), у тому 

числі за роками: 

обласний 

бюджет 
4800,0 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 

бюджети 

терито-

ріальних 

громад  

4800,0 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 

кошти 

небюдже-

тних 

джерел 

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

всього 15400,0 
3080,

0 

3080,

0 

3080,

0 

3080,

0 

3080,

0 
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населених 

пунктів 

якісним 

централізо-

ваним 

водопостача-

нням та 

водовідве-

денням 

2021 рік – 1 

проєкт, 

2022 рік – 1 

проєкт, 

2023 рік – 1 

проєкт, 

2024 рік – 1 

проєкт, 

2025 рік – 1 

проєкт. 

2 

Доведення 

якості 

питної 

води до 

встановле-

них 

нормативів 

1) 

будівництво 

та 

реконструкція 

водопровід-

них і 

каналізацій- 

них очисних 

споруд 

2021 - 

2025 

роки 

департамент 

архітектури, 

містобуду-

вання, 

житлово-

комунального 

господарства 

та 

енергозбере-

ження 

обласної 

державної 

адміністрації, 

місцеві ради 

терито-

ріальних 

громад, 

комунальні 

підприємства 

(за згодою) 

держа-

вний 

бюджет 

200000,0 
4000

0,0 

4000

0,0 

4000

0,0 

4000

0,0 

4000

0,0 будівництво і 

реконструкція 

водопровідних/ 

каналізаційних 

очисних споруд, 

у тому числі за 

роками: 

2021 рік – 3 

одиниці, 

2022 рік – 3 

одиниці, 

2023 рік – 3 

одиниці, 

2024 рік – 3 

одиниці, 

2025 рік – 3 

одиниці. 

обласний 

бюджет 
25000,0 

5000,

0 

5000,

0 

5000,

0 

5000,

0 

5000,

0 

бюджети  

терито-

ріальних 

громад  

25000,0 
5000,

0 

5000,

0 

5000,

0 

5000,

0 

5000,

0 

кошти 

небюдже-

тних 

джерел 

4000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

всього 254000,0 
5080

0,0 

5080

0,0 

5080

0,0 

5080

0,0 

5080

0,0 

2) 

будівництво 

та 

впровадження 

2021 –

2025 

роки 

департамент 

архітектури, 

містобудува-

ння, житлово-

держав-

ний 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
будівництво 

станцій 

(установок) 

доочищення обласний 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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станцій 

(установок) 

доочищення 

питної води із 

застосу- 

ванням 

новітніх 

матеріалів, 

технологій, 

обладнання, 

приладів та 

науково-

дослідних і 

дослідно-

конструкто-

рських 

розробок 

комунального 

господарства 

та енергозбере-

ження обласної 

державної 

адміністрації, 

місцеві ради 

територіальних 

громад, 

комунальні 

підприємства 

(за згодою) 

бюджет питної води, у 

тому числі за 

роками: 

2021 рік – 3 

одиниці, 

2022 рік – 3 

одиниці, 

2023 рік – 3 

одиниці, 

2024 рік – 3 

одиниці, 

2025 рік – 3 

одиниці. 

бюджети 

терито-

ріальних 

громад  

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

кошти 

небюдже-

тних 

джерел 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всього 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

3) 

будівництво 

та 

реконстру-

кція водо-

провідних і 

каналі- 

заційних 

мереж  

2021–

2025 

роки 

департамент 

архітектури, 

містобудува-

ння, житлово-

комунального 

господарства 

та енергозбере-

ження обласної 

державної 

адміністрації, 

місцеві ради 

територіальних 

громад, 

комунальні 

підприємства 

(за згодою) 

держа-

вний 

бюджет 

87000,0 
1740

0,0 

1740

0,0 

1740

0,0 

1740

0,0 

1740

0,0 

реалізація 32 

проєктів з 

будівництва/ре-

конструкції 

водопровідних і 

каналізаційних 

мереж, 

водопровідних та 

каналізаційних 

насосних 

станцій, 

напірних 

колекторів тощо, 

у тому числі за 

роками: 

2021 рік – 6 

проєктів, 

обласний 

бюджет 
9500,0 

1900,

0 

1900,

0 

1900,

0 

1900,

0 

1900,

0 

бюджети 

терито-

ріальних 

громад  

9500,0 
1900,

0 

1900,

0 

1900,

0 

1900,

0 

1900,

0 

кошти 

небюдже-

тних 

джерел 

5000,0 
1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

1000,

0 

всього 111000,0 
2220

0,0 

2220

0,0 

2220

0,0 

2220

0,0 

2220

0,0 
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2022 рік – 7 

проєктів, 

2023 рік – 6 

проєктів, 

2024 рік – 7 

проєктів, 

2025 рік – 6 

проєктів. 

4) 

оснащення 

лабораторій 

контролю 

якості питної 

води та 

стічних вод 

сучасним 

контрольно-

аналітичним 

обладнанням 

2021–

2025 

роки 

департамент 

архітектури, 

містобудува-

ння, житлово-

комунального 

господарства 

та енергозбере-

ження обласної 

державної 

адміністрації, 

місцеві ради 

територіальних 

громад, 

комунальні 

підприємства 

(за згодою) 

держа-

вний 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

закупівля 

обладнання для 

хіміко-

бактеріологічних 

лабораторій 

питної води та 

лабораторій 

водовідведення, 

у тому числі за 

роками: 

2021 рік – 1 

одиниця, 

2022 рік – 1 

одиниця, 

2023 рік – 1 

одиниця, 

2024 рік – 1 

одиниця, 

2025 рік – 1 

одиниця. 

обласний 

бюджет 
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

бюджети 

терито-

ріальних 

громад  

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

кошти 

небюдже-

тних 

джерел 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всього 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3

. 

Здійснення 

стратегі-

чної 

екологічної 

оцінки 

проведення 

стратегічної 

екологічної 

оцінки для 

документів 

2021–

2025 

роки 

департамент 

архітектури, 

містобудува-

ння, житлово-

комунального 

держа-

вний 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
здійснення 

стратегічної 

екологічної 

оцінки для    5 

документів 
обласний 

бюджет 
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



15 
державного 

планування, 

програм у 

сфері 

житлово-

комунально-

го 

господарства 

господарства 

та енергозбере-

ження обласної 

державної 

адміністрації 

 

бюджети 

терито-

ріальних 

громад  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

державного 

планування, 

щодо яких 

законодавством 

передбачено 

здійснення 

процедури 

оцінки впливу на 

довкілля, у тому 

числі за роками: 

2021 рік – 1 

одиниця, 

2022 рік – 1 

одиниця, 

2023 рік – 1 

одиниця, 

2024 рік – 1 

одиниця, 

2025 рік – 1 

одиниця. 

кошти 

небюдже-

тних 

джерел 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всього 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Усього за програмою: 381450,0 
7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

 

у тому числі:  

державний бюджет 291800,0 
5836

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

обласний бюджет 39950,0 
7990,

0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

бюджети  територіальних громад 39700,0 
7940,

0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

кошти небюджетних джерел 10000,0 
2000,

0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 

7629

0,0 
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VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координацію, організаційне забезпечення та контроль за ходом виконання 

заходів і завдань програми здійснює департамент архітектури, містобудування, 

житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної 

державної адміністрації. 

Виконавці програми забезпечують реалізацію її заходів у повному обсязі та 

щороку до 10 січня (починаючи з 2022 року) і до 10 липня упродовж терміну дії 

програми надають інформацію про хід її виконання департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження 

Тернопільської обласної державної адміністрації для узагальнення. 

Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації 

узагальнює подану інформацію, здійснює аналіз виконання заходів програми і 

щороку інформує департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської 

обласної державної адміністрації до 20 січня (починаючи з 2022 року) і до 20 липня 

упродовж терміну дії програми. 

Тернопільська обласна державна адміністрація подає інформацію про хід 

виконання програми Тернопільській обласній раді щороку до 20 лютого впродовж 

2022–2026 років. 

 

 

Керівник секретаріату  

Тернопільської обласної ради                                                                    О.П.КАЙДА 

  

В.М 
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Додаток 1  

до програми (розділ IV) 

 

ПОРЯДОК 

проведення відбору проєктів з реалізації заходів обласної програми  

«Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки 

 

1. Цей порядок визначає процедуру проведення відбору проєктів з реалізації 

заходів обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки (далі – 

проєкти). 

2. Проєкти, які подаються для участі у відборі, повинні відповідати основним 

завданням та заходам обласної програми «Питна вода Тернопілля»                                        

на 2021–2025 роки. 

3. Для участі у відборі проєктів територіальні громади, після розміщення 

відповідного оголошення на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної державної 

адміністрації, подають департаменту архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної 

адміністрації лист-звернення щодо участі в конкурсному відборі проєктів і додають 

до кожного окремого проєкту такі документи: 

1)одовідку структурного підрозділу з питань житлово-комунального 

господарства районної державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради 

територіальної громади про суб'єкт господарювання, на об'єктах якого 

реалізовуватиметься проєкт, із зазначенням повного та скороченого найменувань, 

місцезнаходження, контактних телефонів керівника, форми власності та кількості 

мешканців, для яких буде покращено якість питної води або забезпечено її 

безперебійне цілодобове постачання; 

2)окопію затвердженої в установленому порядку проєктної документації 

відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 

2011 року № 560 (зі змінами); 

3)окопію зведеного кошторисного розрахунку; 

4)окопію письмового звіту з експертизи проєкту будівництва; 

5)окопію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про 

невідповідність якості питної води в населених пунктах, де реалізовуватиметься 

проєкт, вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня              

2010 року № 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня                  

2010 року за № 452/17747 (зі змінами), – у разі потреби; 

6) інформаційну довідку щодо суб’єкта господарювання, на об’єктах якого 

реалізовуватиметься проєкт, з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство; 

7) висновок з оцінки впливу на довкілля (у разі провадження планової 

діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону України                

«Про оцінку впливу на довкілля» з 18 грудня 2017 року) або висновок державної 

екологічної експертизи, проведеної відповідно до вимог Закону України «Про 

екологічну експертизу» до 17 грудня 2017 року;  
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8) інформацію щодо кількісних (кілометри, метри погонні, кубічні метри/добу, 

одиниці тощо), соціальних та економічних показників, які будуть досягнуті в 

результаті реалізації проєкту. 

4. Відбір проєктів проводиться обласною комісією з проведення відбору 

проєктів з реалізації заходів обласної програми «Питна вода Тернопілля»                                    

на 2021–2025 роки (далі – комісія), яка утворюється головою Тернопільської  

обласної державної адміністрації. 

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови 

Тернопільської  обласної державної адміністрації. 

Повноваження комісії визначаються положенням про обласну комісію з 

проведення відбору проєктів з реалізації заходів обласної програми «Питна вода 

Тернопілля» на 2021–2025 роки. 

Оголошення про проведення відбору проєктів оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті Тернопільської обласної державної адміністрації. 

5. Комісія проводить оцінку та перевірку відповідності поданих документів 

вимогам цього порядку. У разі невідповідності поданих документів вимогам цього 

порядку проєкт не підлягає розгляду комісією. 

Основними критеріями відбору проєктів є: 

1) відповідність заходам, що передбачені програмою; 

2) наявність розробленої, погодженої та затвердженої в установленому 

порядку проєктно-кошторисної документації та експертного звіту спеціалізованої 

експертної організації; 

3) високий ступінь будівельної готовності та можливість завершення 

реалізації проєкту (етапу проєкту) в поточному році; 

4) забезпечення співфінансування проєкту з місцевого бюджету або інших 

джерел, не заборонених законодавством, в обсязі не менше 50 % від суми 

фінансування з обласного бюджету; 

5) вирішення питання забезпечення питною водою маловодних територій; 

6) кількість осіб, для яких буде покращено послугу з водопостачання/ 

водовідведення.  

6. Копія рішення комісії направляється відповідним органам місцевого 

самоврядування для підготовки документів згідно з пунктом 7 цього порядку. 

7. Після прийняття комісією рішення про відбір проєктів для виділення 

бюджетних коштів виконавчі органи місцевих рад територіальних громад подають 

департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації засвідчені в 

установленому порядку копії рішень відповідних органів місцевого самоврядування 

про співфінансування таких проєктів у поточному році з місцевих бюджетів за 

напрямами програми: 1 «Охорона джерел питного водопостачання»;  2 «Доведення 

якості питної води до встановлених нормативів» у розмірі не менше 50 % від суми 

фінансування з обласного бюджету. 

8. Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації 

на підставі рішення комісії та копій рішень відповідних органів місцевого 

самоврядування про підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів 

затверджує наказом перелік проєктів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів 

обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки, та обсяги їх 

фінансування. 
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Копія затвердженого переліку проєктів направляється відповідним органам 

місцевого самоврядування. 

9. Органи місцевого самоврядування здійснюють фінансування відібраних 

проєктів у межах коштів, передбачених місцевими бюджетами на відповідний рік, але 

не менше 50 % від суми фінансування з обласного бюджету. 

10. Фінансування відібраних проєктів з обласного бюджету здійснюється за 

рахунок коштів, передбачених програмою. 

 

 

Керівник секретаріату  

Тернопільської обласної ради                                                                     О.П.КАЙДА 
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Додаток 2  

до програми (розділ IV) 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про обласну комісію з проведення відбору проєктів з реалізації заходів 

обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки 

 

І. Загальні положення 

 

1. Обласна комісія з проведення відбору проєктів з реалізації заходів обласної 

програми «Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки (далі – комісія) – 

консультативно-дорадчий орган, який утворюється головою Тернопільської обласної 

державної адміністрації з метою проведення відбору проєктів і забезпечення 

цільового та ефективного використання коштів обласного бюджету, що 

спрямовуються на фінансування заходів у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення територіальних громад сіл, селищ, міст 

Тернопільської області. 

2. У своїй діяльності комісія керується законами України, іншими нормативно-

правовими актами, рішеннями Тернопільської обласної ради, розпорядженнями 

голови Тернопільської обласної державної адміністрації, порядком проведення 

відбору проєктів з реалізації заходів програми та цим положенням. 

 

ІІ. Повноваження комісії 

 

3. Основним завданням комісії є відбір проєктів щодо:  

1) будівництва та реконструкції водозабірних і каналізаційних споруд 

відповідно до встановленого правового режиму зон санітарної охорони з метою 

забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням і 

водовідведенням; 

2) будівництво та реконструкція водопровідних і каналізаційних очисних 

споруд; 

3) будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води 

із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-

дослідних і дослідно-конструкторських розробок; 

4) будівництва та реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж; 

5) оснащення лабораторій контролю якості питної води та стічних вод 

сучасним контрольно-аналітичним обладнанням. 

4. У разі необхідності комісія має право залучати до розгляду окремих питань 

спеціалістів, науковців, фахівців інших структурних підрозділів Тенрнопільської 

обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх 

керівниками). 

 

ІІІ. Структура та організація роботи комісії 

 

5. Комісія утворюється у складі голови (з числа заступників голови 

Тернопільської обласної державної адміністрації), заступника голови, секретаря 

комісії (з технічними функціями без права голосу) та членів комісії (за поданням 
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профільної постійної комісії Тернопільської обласної ради включаються два 

представники з її складу). 

6. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови 

Тернопільської обласної державної адміністрації. 

7. Головує на засіданні голова комісії або за його відсутності - заступник 

голови комісії. 

8. Голова комісії:  

1) скликає засідання комісії, визначає її порядок денний;  

2) головує на засіданні комісії;  

3) у разі необхідності приймає в установленому порядку рішення про залучення 

до роботи комісії фахівців, незалежних експертів і консультантів. 

9. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш 

як дві третини її складу. 

10. Засідання комісії проводяться в міру потреби. 

11. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування простою 

більшістю голосів присутнього складу комісії (секретар комісії без права голосу). У 

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.  

12. Відбір проєктів для співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету 

здійснюється відповідно до порядку проведення відбору проєктів з реалізації заходів 

обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки. 

13.оРішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим 

на засіданні комісії, секретарем комісії та всім присутнім на засіданні складом комісії. 

14.оОрганізаційне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення 

діяльності комісії здійснює департамент архітектури, містобудування, житлово-

комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної 

адміністрації, який відповідно до покладених на нього завдань: 

1) одержує та здійснює попереднє вивчення документів, що подаватимуться  на 

розгляд комісії; 

2) формує зведений перелік поданих замовниками проєктів, які потребують 

залучення коштів обласного бюджету; 

3) організовує скликання та проведення засідань комісії; 

4) готує проєкти рішень комісії; 

5) забезпечує оперативний зв’язок між особами зі складу комісії та учасниками  

відбору проєктів, надає консультативно-методичну допомогу щодо участі у відборі. 

15. Рішення комісії може бути оскаржено в установленому законодавством 

України порядку. 

 

 

Керівник секретаріату  

Тернопільської обласної ради                                                                      О.П.КАЙДА 
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