
Додаток    

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 22-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми раціонального використання та охорони водних 

ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки 

 
Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки (далі – Програма), затверджена 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                

20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою 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. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.  

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 586 795,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 555 616,67 грн. В ході виконання Програми було проведено поточний 

ремонт каналізаційного колектора м. Корюківка, вул. Вокзальна – 199844,00 грн, 

придбано труби, муфти та насоси – 196845,67 грн.   

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 340 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 259 469,50 грн. В ході виконання заходів Програми придбано  

водопровідні труби – 189716,50 грн, виготовлено ПКД реконструкції КНС              

вул. Вокзальна, м. Корюківка.   

На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 159 450,00 грн, касових видатків за 2021 рік 

не було.    

На новий період дана Програма не затверджувалась, але заходи, що були 

нею визначені, передбачені у новій редакції Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської міської ради на 2021-2025 роки, що була 

затверджена рішенням десятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання 10 грудня 2021 року № 1-10/VIII «Про внесення змін та доповнень до 

міських програм». 
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