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ПРОГРАМА 

компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік 
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ПАСПОРТ 

Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку    

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. 

Корюківка  на 2021 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», 

Бюджетний кодекс України, 

Правила приймання стічних вод до 

систем централізованого 

водовідведення та Порядку 

визначення розміру плати, що 

справляється за понаднормові 

скиди стічних вод до систем 

централізованого водовідведення  

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

4. Співрозробник  КП «Корюківкаводоканал» 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконком міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, 

КП «Корюківкаводоканал» 

7. Термін реалізації Програми         2021 рік 

8. Перелік бюджетів, які приймають 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для реалізації 

Програми, всього: 

 

700 000 (сімсот тисяч) грн. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Визначення проблеми, 

на  розв’язання якої спрямована програма 
 

         Метою діяльності  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є 

стабільне забезпечення  жителів  міста Корюківки комунальними послугами з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.  

Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі   

централізованого водопостачання,  водовідведення  стічних вод  - через міські 

каналізаційні системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські  

шпалери-КФТП» згідно договору, укладеного з підприємством. Договором 

передбачено, що акціонерне товариство зобов’язується  приймати та очищувати 

стічні води, а КП «Корюківкаводоканал» зобов’язується оплачувати роботи по 

очищенню стоків. 

Але в силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал»  не в змозі в 

повному обсязі оплачувати повну вартість  очистки стоків, які потрапляють на 

очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник 

борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків в сумі 

більше  2  мільйонів гривень. 

Основною причиною виникнення боргу є потрапляння притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення,  об’єм яких не 

врахований в обсяги реалізації послуги з централізованого водовідведення, тобто 

фізичні і юридичні особи, споживачі послуги, споживають води менше ніж той 

об’єм, який надходить на очисні споруди. 

За цих підстав КП «Корюківкаводоканал» був укладений договір з 

Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько- 

технологічний інститут міського господарства»  про проведення розрахунку 

таких додаткових притоків. 

Згідно з розрахунком, проведеним інститутом, загальний об’єм додаткових 

притоків, що надходять до системи централізованого водовідведення, протягом 

року становить 30,4 тисяч метрів кубічних. Даний об’єм не врахований в обсяги 

реалізації послуг з централізованого водовідведення та лягає на витрати 

підприємства. Щорічні  збитки підприємству від потрапляння таких притоків в 

каналізаційні  мережі     міста  при діючому тарифі  на очищення  складають 

700000 гривень. 

Дані збитки могли бути покриті шляхом встановлення  плати за очищення 

понаднормових скидів стічних вод до системи централізованого водовідведення, 

яка може бути визначена та встановлена підприємством згідно  до  Правил 

приймання стічних вод   до систем централізованого водовідведення  та Порядку 

визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних 

вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом  

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України №316 від  01.12.2017 року.  Ці Правила поширюються на 

суб’єктів  господарювання, які надають послуги з централізованого 

водовідведення (виробники) та на юридичних осіб незалежно від форм власності 

та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять 

незалежну професійну діяльність і взяті на облік, як самостійні особи у 



контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України. Однак 

каналізаційні системи в місті розташовані в основному в житловому  секторі та 

в місцях розташування бюджетних закладів та організацій (лікарня, школи, 

дитячі садки і т.ін.),  а  жителі відповідно до вище зазначених Правил, не є 

суб’єктами справляння плати за понаднормові  скиди стічних вод, а 

встановлення плати для бюджетних закладів та організацій потягне додаткові 

необґрунтовані видатки з міського бюджету.  

З метою  забезпечення  дотримання вимог чинного законодавства  при 

вирішенні проблеми щодо визначення фактичних притоків додаткових стічних 

вод до системи централізованого водовідведення та визначення суб’єктів  

справляння плати за понаднормові скиди і було виготовлено підприємством 

вище зазначений Розрахунок притоків додаткових стічних вод до системи 

централізованого водовідведення м. Корюківка. 

Виходячи з вище викладеного та посилаючись на Розрахунок і 

враховуючи, що КП «Корюківкаводоканал»  самостійно не в змозі покрити за 

рахунок господарської діяльності затрати на очищення притоків додаткових 

стічних вод до системи  централізованого водовідведення  м. Корюківка та хоч 

якимось чином зменшити заборгованість підприємства за очищення цих вод, 

єдиним виходом із цієї ситуації є запровадження підприємству компенсації  сум 

затрат із міського бюджету. 

Для вирішення даного питання та забезпечення стабільного  та 

безперебійного функціонування  КП «Корюківкаводоканал»  в сфері надання 

населенню міста та юридичним особам, користувачам послуг  з централізованого   

водопостачання та централізованого водовідведення, виникла необхідність у 

розробці та затвердженні даної програми. 

 

2.Мета та основні завдання Програми. 

 

Метою Програми є покращення надання підприємством  жителям міста 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

а основним завданням є  забезпечення стабільного та безперебійного    

постачання холодної води, можливість безперебійно та якісно надавати   послугу 

з відведення спожитих вод, їх очищення та можливість очищення додаткових 

притоків без нарощування боргу за виконання цих робіт. 

Виконання Програми дасть можливість зменшити, а з часом і ліквідувати 

борг підприємства  перед ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП»   та в 

послідуючому використовувати кошти на  будівництво нових та на відновлення 

і ремонт діючих мереж централізованого водовідведення, мінімізує можливість 

накладення на підприємство штрафних санкцій за борг з очищення стічних вод, 

запровадження фінансових санкцій та примусового стягнення боргу.   

 

                                         

3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Можливість передбачення коштів в  міському бюджеті в обсягах, 

визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до 

системи централізованого водовідведення м.Корюківка та надання їх 



підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки – єдино 

можливий шлях  розв’язання проблеми. 

Інші шляхи, такі як підвищення тарифу на централізоване водовідведення 

з метою врахування об’єму додаткових притоків стічних вод  до системи 

централізованого водовідведення, запровадження плати, що справляється за 

понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, є 

неприйнятними і такими, що не  відповідають вимогам чинного законодавства. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи 

 

Фінансування  Програми  здійснюється відповідно до законодавства за 

рахунок коштів Корюківської міської ради, а також з інших джерел, не 

заборонених законодавством України   на підставі    Розрахунку   об’ємів 

додаткових притоків стічних вод  до системи централізованого водовідведення 

м.Корюківка та   діючого тарифу на послугу з централізованого водовідведення 

по КП «Корюківкаводоканал». Загальна сума коштів, необхідних на виконання   

заходів  Програми,  складає 700,0 тисяч гривень на 2021 рік.  Вище зазначені  

кошти   можуть  використовуватись на оплату послуги з очищення стічних вод, 

які надходять на очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери- КФТП». 

Обсяг  фінансування Програми  може уточнюватись, виходячи з 

конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету. 

Одержувачем коштів є комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради. 

 

5. Очікувані результати виконання  Програми 

 

Виконання визначених  Програмою завдань, дасть змогу досягти 

поставленої мети за такими індикаторами: 

- зменшення  заборгованості підприємства перед ПАТ «Слов’янські 

шпалери- КФТП» за оплату робіт з очистки стічних вод; 

- забезпечення стабільного і в повному обсязі надання підприємством 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення; 

- мінімізацію можливості накладення на підприємство штрафних санкцій 

за невиконання договору на очистку стічних вод; 

- відвернення накладення фінансових санкцій та примусового стягнення 

боргу та призупинення його нарощування; 

- недопущення заборгованості підприємства з оплати податків та виплати 

заробітної плати  в зв’язку з необхідністю покриття затрат підприємства 

на оплату додаткових притоків стічних вод  до системи 

централізованого водовідведення м.Корюківка, об’єм яких не 

врахований в обсяги реалізації послуг з централізованого 

водовідведення; 

- вивільнення частини коштів підприємства та направлення їх на 

модернізацію та ремонт існуючих мереж  централізованого  

водопостачання та централізованого водовідведення. 



 

6. Контроль за виконанням Програми 
 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними 

та безпосередніми учасниками  Програми. 

Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією 

Корюківської міської   ради  з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурно розвитку міста. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради        А. ПЛЮЩ 
 


