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ПАСПОРТ  

Програми раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської  міської ради  на 2018 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 

змінами)  

3. Розробник програми 

 

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми  

 

- 

5.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

6. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада, 

Корюківська ЖЕК,  

 КП «Корюківкаводоканал», 

Корюківське МУВГ,  

залучені організації та 

підприємства 

7. Термін реалізації програми 

 

2018 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

 

міський бюджет 

9.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових  ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього 

 

 176,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма 

 Річки, озера, водосховища, колодязі та криниці значною мірою 

забруднюються промисловими та господарськими відходами. Стоки, наявність 

яких пояснюється проблемами побуту, містять значну кількість неорганічних та 

органічних сполук, потрапляння яких у водойми  можуть викликати небезпечні 

захворювання. "Постачальниками" стічних вод, складних за вмістом є об’єкти 

промисловості. Помітно забруднюються водні ресурси поверхневим стоком із 

земельних угідь. У такий спосіб до водних об’єктів потрапляють біологічні 

речовини, продукти ерозії ґрунту та отрутохімікати − засіб боротьби із 

сільськогосподарськими шкідниками. Зараз відсутні прямі засоби захисту 

водних джерел від пестицидів, що застосовуються в сільському та лісовому 

господарствах. Але повинен здійснюватись контроль за їх використанням. 

 Основна мета політики міської ради в галузі регулювання водних 

відносин є: 

- здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів; 

- встановлення правил загального користування водними об’єктами; 

- організація роботи, пов’язаної з ліквідацією наслідків  аварій та стихійного 

лиха, погіршення якості вод або їх шкідливою дією, залучення у встановленому 

порядку до цієї роботи підприємств, установ та організацій; 

- організація інформування населення про стан водних об’єктів, а також про 

надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на стан 

здоров’я людей та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод та ін.; 

- будівництво нових мереж водопостачання по місту,згідно існуючих проектів 

та тих, що будуть розроблені. 

 Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів на 

2018 рік (далі − Програма) розроблена відповідно до Водного кодексу України, 

Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні". Програмою передбачені заходи, які будуть фінансуватись за рахунок 

коштів міського бюджету, залучених коштів підприємств, установ та 

організацій. 

2. Виконавці Програми 

   Основними виконавцями є: 

- виконавчий комітет міської ради, державні органи охорони навколишнього 

природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду, 

комунальні підприємства міської ради: "Корюківкаводоканал" та Корюківська 

ЖЕК, підприємства всіх форм власності, які здійснюють свою діяльність на 

території Корюківської міської ради. 

 

3. Мета Програми 

Головна мета Програми: подальше зростання якості життя населення 

шляхом надання якісних послуг в сфері водопостачання та убезпечення водних 

об’єктів від забруднення. 

 Метою Програми є забезпечення санітарної охорони у сфері питної води 

та питного водопостачання, збереження водних об’єктів централізованого 

питного водопостачання з метою охорони та збереження природних 

властивостей води у місцях її забору, запобігання забрудненню, засміченню та 



передчасному виснаженню водних об’єктів, а також забезпечення безпеки 

виробництва, постачання і споживання питної води. 

 В результаті поліпшення екологічної ситуації на території міської ради  

має бути забезпечено досягнення балансу між потребами економічного 

розвитку і спроможностями відтворення екологічно повноцінних водних 

ресурсів у результаті цілеспрямованого державного регулювання господарської 

діяльності; забезпечення якісною водою питних та господарських потреб 

жителів населених пунктів міської ради, підприємницької та соціальної сфер; 

захист населення і виробничо-господарського комплексу від шкідливої дії вод − 

підтоплення, водної ерозії, паводків, тощо. 

 

4. Основні завдання Програми на 2018 рік: 

-  виконання заходів Програми в сфері раціонального використання та 

охорони водних ресурсів; 

-  проведення інвентаризації об’єктів забору питної води (колодязі, 

джерела, об’єкти водозабору та ін.), встановлення охоронних зон; 

-  запобігання забруднення русел річок та канав, проведення вчасного їх 

очищення від деревної порості, забруднення, виорювання прибережних смуг і 

т.п.); 

-  організація роботи пов’язаної з підтопленням вулиць та населених 

пунктів, контроль за проходженням паводків та станом водозапірних споруд 

(дамб); 

-  проведення ремонтів водозабірних споруд (дамб); 

-  проведення робіт по відведенню поверхневих вод з території населених 

пунктів; 

-  забезпечення належного санітарного стану об’єктів, де здійснюється 

водозабір питних вод, постійний контроль за їх якістю; 

-  обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств та 

інших об’єктів в разі порушення ними вимог водного законодавства, в межах 

своєї компетенції; 

-  будівництво водогонів та підключення до вуличних мереж жителів ; 

-  вирішення інших питань в галузі регулювання водних відносин в межах 

своєї компетенції. 

 

5. Ресурсне забезпечення 

 Сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми складає: 

- міський бюджет – 176,0 тис. грн.; 

- та залучені кошти підприємств, установ та організацій, які здійснюють свою 

діяльність в сфері використання та збереження водних ресурсів. 

 

6. Очікувані результати 

 Виконання Програми здійснюється шляхом виконання поставлених 

завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. 

 В результаті виконання Програми в 2018 році буде здійснено надійне 

функціонування всього господарського комплексу в сфері використання та 

охорони водних ресурсів. 

 

Секретар міської ради                                                   С.О.Олійник  


