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ВСТУП 

План удосконалення послуги з водопостачання розроблений робочою групою 
Софіївської ОТГ в рамках програми DOBRE “Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність”. Протягом роботи над розробкою плану були проведені 6 
засідань робочої групи, до складу якої входили представники населених пунктів, 
комунальних підприємств, громадськості сіл і селищ громади робочої групи були 
залучені до всіх стадій розробки даного плану, брали активну участь в обговоренні та 
спільно шукали і затверджували компромісні, ефективні для громади рішення.  
Теми засідань РГ:  
 

No Дата Тема  

1 24.10.2019 
Знайомство. Обговорення роботи над планом. Погодження 

графіку зустрічей.  

2 28.10.2019 
Опрацювання базової інформації та виявлення поточних 

проблем. SWOT-аналіз 

3 14.11.2019 
Ідентифікація стратегічних цілей та можливих проектів. 

Обговорення проектів. 

4 21.11.2019 
Проведення першого етапу пріоритизації проектів: вибір 

критеріїв, встановлення системи зважування та підрахунку.  

5 05.12.2019 Завершення пріоритизаціїї проектів.  

6 12.12.2019 
Визначення індикаторів ефективності виконання Плану 

покращення послуги водопостачання.  

Таблиця 1: Засідання РГ та теми, які на них обговорювались.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загальна інформація про Софіївську ОТГ 

Софіївська ОТГ – це сільськогосподарська громада, яка розташована у 
Софіївському районі між великими міськими центрами Дніпром і Кривим Рогом, з 
населенням 10748 осіб (дані за 2019 рік).  

Софіївська селищна ОТГ розташована у північно-східній частині 
Дніпропетровської області. Межує з такими громадами Софіївського району: 
Вакулівською ОТГ, Камянською, Миколаївською, Девладівською, Першотравенською 
сільськими радами.  

В громаду входить 19 населених пунктів, які знаходяться в підпорядкуванні 
Софіївської ОТГ. Селище знаходиться на відстані 110 км. від обласного центру м. Дніпро 
та 45 км. від м. Кривий Ріг.  

Через село протікає річка Кам’янка, яка бере свій початок у селі Братське вона є 
правою притокою річки Базавлук, що впадає у річку Дніпро. По території громади 
проходять автомобільні дороги державного та обласного значення.  

Місцева економіка базується на сільськогосподарському виробництві, на території 
громади функціонує великий завод з виробництва соняшникової олії, а також пекарня. 
Економічний потенціал, насамперед, полягає у покращенні умов розвитку сільського 
господарства і диверсифікації сільськогосподарських культур, дотриманні стандартів 
вирощування сільськогосподарських рослин, відновленні розведення тварин, зокрема, 
розведення риб, відродженні традиційного бджільництва, садівництві, створенні 
промислового парку. 

На території Софіївської ОТГ знаходиться 1 водосховище – Софіївське, площа 
водного дзеркала становить 80 га та об’єм 1,5 млн.м3, а також 14 ставків загальною 
площею 311,7 га. 

Також на території ОТГ наявні родовища корисних копалин: 
1) гранітний кар’єр (закритий), площа 2,3 га, знаходиться в смт. Софіївка, 
2) кар’єр каоліну (біла глина), площа 5,5 га, знаходиться в смт. Софіївка, 
3) кар’єр каоліну (червона глина), площа 5,0 га, знаходиться в с. Любимівка, 
4) поклади вапняків та піску. 
Усі населені пункти об'єднаної громади сполучені мережею автомобільних доріг з 

твердим покриттям. 
По території проходять автомобільні дороги: 

- дорога державного значення Н11, яка з’єднує Миколаїв, Кривий Ріг і Дніпро. 
Відстань від Софіївки до Кривого Рогу складає 30 км, а до Дніпра – 110 км, 

- дорога державного значення T0419 – у населеному пункті Спокойствіє 
розташована зупинка (6 км від центру Софіївки). 

 

 

Малюнок 1: Карта з зазначенням центральної садиби та старостинських округів 

Софіївської ОТГ 

Перелік населених пунктів, які входять до складу громади: 



 

 

N/P Назва Кількість 
населення 

Площа (кв.км) 

1 смт Софіївка 6936 18 

2  с Широке 112 0,93 

3  с Петрове 511 2,04 

4  с Михайлівка 7 0,45 

5  с Тарасівка 37 0,32 

6  с Любимівка 319 2,1 

7  с Запорізьке 414 2,47 

8  с Братське 164 1,61 

9  с Миколаївка 1322 3,46 

10  с Лошкарівка 260 0,31 

11  с Володимирівка 300 0,92 

12  с Олександро - Білівка 175 0,9 

13  с Петрівка 93 0,38 

14  с Назарівка 29 0,76 

15  с Непереможне 48 0,61 

16  с Катеринівка 21 0,2 

17  с Катерино-Наталівка 0 0,02 

18  с Зелене 0 0,3 

19  с Вільне Життя 0 0,02 

Таблиця 2: Кількість населення в населених пунктах ОТГ 

Демографія 

Демографічна ситуація, яка склалась у громаді протягом 2018-2019 років та з 
перспективою на 2020 рік. 
 

  

Найменуванняпоказника 

Одиниц
я 

виміру 

2018 

Факт 

2019 

Очікува
не 

2019 

у % 
до 

2018 

року 

2020 

Прогноз 

Прогн
оз 

2020 у  
% до 
2019 

року 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Чисельність постійного населення осіб 9 919,0 10 748,0 108,4 13 320,0 123,9 

2 
Чисельність постійного населення віком 16 -  
59 років 

осіб 2 638,0 2 850,0 108,0 3 212,0 123,9 

3 Кількістьдітейвіком до 16 років осіб 1 296,0 1 558,0 120,2 1 576,0 101,2 

4 
Середня очікувана тривалість життя при 
народженні років 69,9 69,9 100,0 69,9 100,0 

5 Природний приріст (скорочення) населення осіб -4,9 -6,4 130,6 -7,0 109,3 



 

6 

Загальний коефіціент вибуття сільського 

населення (на 100 осіб наявного сільського 

населення) 
% 1,7 1,7 100,0 1,8 105,0 

Таблиця 3 Демографія 

      Як показують дані, кількість постійних мешканців Софіївської ОТГ зросла протягом 
остатніх років. Це результат повернень мешканців із заробітчанської еміграції та поселень 
мешканців з Кривого Рогу у зв’язку з нижчими цінами на землю. 
      Зміни чисельності населення Софіївського району є результатом впливу двох 
чинників: природного приросту (скорочення природнім шляхом) населення та 
позитивного сальдо міграції.  Передбачається у 2020 році скорочення населення за 
рахунок зниження народжуваності та природнього скорочення населення близько 9% у 
порівнянні з 2019 роком. Середній вік населення громади у 2019 році склав 45 років. 
Причому середній вік чоловіків склав 37,6 років, жінок – 44 роки. Середня тривалість 
життя чоловіки – 63 роки, жінки – 72 роки. 
     У мешканцях громади великий потенціал – насамперед у молоді. Напрямки діяльності, 
як сприяють цьому – це підтримка набуття нових навичок та створення можливостей для 
їх реалізації. У наступні роки це призвело б до створення відповідальних компаній, які 
впливали би на розвиток громади.  
З іншого боку, молодим та активним мешканцям не довелося б виїжджати до великих 
міст, оскільки вони знайшли б роботу, яка відповідає їх прагненням. 
Економіка 

 Найменуванняпоказника 
Одиниця 

виміру 

2018 

Факт 

2019 

Очікув
ане 

2019 у 
% до 
2018 

року 

2020 

Прог
ноз 

Прогноз 2020 
у  % до 2019 

року 

1 
Обсягкапітальнихінвестицій 
на одну особу. грн 357,0 882,0 247,1 26,0 2,9 

  
у тому числі за рахунок 

коштів державного бюджету 
грн 221,0 325,0 147,1 0,0 0,0 

2 
Обсягзалученихпрямихінозем
нихінвестицій на одну особу 

грн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Кількістьпідприємств малого 
та середньогобізнесу на 100 
осібнаявногонаселення 

одиниць 13,1 12,2 93,1 9,8 80,3 

Таблиця 4 Економіка 

Місцева економіка базується на сільськогосподарському виробництві, на території 
громади функціонує великий завод з виробництва соняшникової олії. Економічний 
потенціал, насамперед, полягає у: покращенні умов розвитку сільського господарства і 
диверсифікації сільськогосподарських культур, дотриманні стандартів вирощування 
сільськогосподарських рослин, відновленні розведення тварин, зокрема, розведення риб, 
відродженні традиційного бджільництва, садівництві, створенні промислового парку. 
     Рівень безробіття в громаді складає 39,4%. Помітна диспропорція серед безробітних 
осіб між жінками і чоловіками. Чисельність безробітних жінок складає 1048, чоловіків – 

761. Чисельність працюючих осіб – 4593.  

     Домінуючі професії: водій автотранспортних засобів, тракторист, машиніст 
сільськогосподарського виробництва, електрогазозварник, брекерувальник, слюсар-

ремонтник, сторож.  



 

     Головні працедавці на території громади це – ТОВ «Агромаксімус»,, ТОВ Агрофірма 
ПЕТРОВО, ТОВ «Калаус», СФГ «Астрон», Софіївське управління газового господарства. 
     В останні роки дуже популярним серед мешканців стало бджільництво. Кожен 
пасічник отримує мед традиційним методом, у той же час зберігаючи традиції професії, 
яка вимирає. 

Фінансова самодостатність громади. 

 
Найменуванняпоказ

ника 

Одиниця 

виміру 

2018 

Факт 

2019 

Очікуване 

2019 

у % 
до 

2018 

року 

2020 

Прогноз 

Прогн
оз 2020 

у  % 
до 

2019 

року 

1 

Доходи бюджету 
об’єднаної 
територіальної 
громади (без 
трансфертів) на 1 
особу 

грн 3 860,0 4 483,0 116,1 3 914,0 87,3 

2 

Капітальні видатки 
бюджету об’єднаної 
територіальної 
громади (без 
трансфертів) на 1 
особу 

грн 146,0 72,0 49,3 26,0 36,1 

3 

Обсяг надходжень до 
бюджету об’єднаної 
територіальної 
громади від сплати 

податку на доходи 
фізичних осіб 

грн 20 630 896,0 
27 992 

200,0 
135,7 34 125 900,0 121,9 

4 

Обсяг надходжень до 
бюджету об’єднаної 
територіальної 
громади від сплати за 
землю 

грн 5 482 715,0 6 872 900,0 125,4 9 095 900,0 132,3 

5 

Обсяг надходжень до 
бюджету об’єднаної 
територіальної 
громади від сплати 

єдиного податку 

грн 6 202 184,0 7 408 100,0 119,4 10 268 360,0 138,6 

6 

Обсяг надходжень до 
бюджету об’єднаної 
територіальної 
громади від сплати 
акцизного податку 

грн 4 618 187,0 4 552 460,0 98,6 558 000,0 12,3 

7 

Наявні доходи 
населення у 
розрахунку на 1 особу 

грн 1 500,0 1 780,0 118,7 1 800,0 101,1 

Таблиця 5 Фінанси 



 

Очікується, що на фінансову ситуацію громади позитивно вплине реалізація ряду 
запланованих економічних проектів, зокрема створення підприємства і відновлення 
діяльності з розведення риби на основі відновлених натуральних басейнів річки Кам’янки 
в смт. Софіївка, збільшення економічної активності, пов’язаної з розбудовою системи 
зрошення сільськогосподарських земель, на яких працюють аграрні підприємства 
громади. Реалізація зазначених проектів дозволить значно збільшити надходження до 
бюджету ОТГ, а також позитивно вплине на ситуацію в сфері зайнятості мешканців 
громади. Позитивний вплив на доходи бюджету також буде мати приєднання до 
Софіївської ОТГ наступних населених пунктів та збільшення бази оподаткування. 

Якість та доступність публічних послуг. 

 Найменування показника 
Одиниця 

виміру 

2018 

Факт 

2019 

Очікуване 

2019 

у % 
до 

2018 

року 

2020 

Прогноз 

Прогноз 
2020 у  
% до 
2019 

року 

1 

Частка домогосподарств, 
щомають доступ до мережі 
Інтернет, у загальній 

кількості домогосподарств 

об’єднаної територіальної 
громади 

% 50,0 50,0 100,0 60,0 120,0 

2 

Забезпеченність населення 

лікарями загальної практики 
– сімейними лікарями на 100 
осіб наявного населення на 
кінець року 

осіб 0,1 0,09 90,0 0,08 88,9 

3 

Чисельність дітей у 
дошкільних навчальних 
закладах у розрахунку на 100 
місць 

осіб 69,0 67,0 97,0 67,0 100,0 

Таблиця 6 Послуги 

Публічні послуги 

На території Софіївської громади мешканцям та юридичним особам надають послуги з: 
- постачання електроенергії – ПАТ ДТЕК «Дніпроенерго»; 
- постачання природного газу – Софіївська дільниця Нікопольського УЕГГ; 
- постачання води, водовідведення, вивезення та утилізація ТПВ – КП «Софіївське», 
Софіївське міжрайонне управління водного господарства; 
- постачання тепла для населення – ДП «Софіївкатеплоенерго»; 
- послуги зв’язку та інтернету – ПАТ «Укртелеком». 
Розташовані такі державні підприємства, як: 
- Софіївське міжрайонне управління водного господарства; 
- ДП «Софіївкатеплоенерго». 
У громаді також функціонують підприємства з надання комунальних послуг, які не були 
ліквідовані після об’єднання, а були прийняті до комунальних ресурсів об’єднаної 
громади: 
- КП «Софіївське»; 
- Софіївська дільниця Нікопольського УЕГГ. 
 

Адміністративні послуги. 



 

У структурах Софіївської районної державної адміністрації працює ЦНАП, який 
надає послуги всім жителям Софіївського району. У структурі виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради створено окремий структурний підрозділ з надання 
адміністративних послуг (ЦНАП). Також на даний час у громаді надаються послуги – це 
реєстрація нерухомості та реєстрація господарської діяльності юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців. 
Комунікація громади з мешканцями 

Софіївська ОТГ має сайт громади та офіційну сторінку у соціальній мережі 
Facebook, на якій мешканці мають можливість знайти усю актуальну інформацію про 
життя громади. Інформація щодо бюджету завжди оприлюднюється на офіційному веб-

сайті громади. 
Організація сільських зборів відбувається переважно у вечірній час через те, що майже всі 
мешканці громади, а особливо ті, які проживають у селах, мають власні господарство. 
Крім цього пізніші години є зручнішими для працюючих осіб. 
Місце жінок у місцевій спільноті. 
     Маже 70% керівних посад на підприємствах та в організаціях району на сьогоднішній 
день займають жінки, які беруть активну участь у громадському житті громади. У 
бібліотеці був створений та активно функціонує клуб для жінок «Гармонія». 
Освіта 

 Найменування показника 
Одиниця 

виміру 

2018 

Факт 

2019 

Очікуване 

2020 

Прогноз 

1 

Частка випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземної мови 160 балів і 
вище, у загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з іноземної мови 

% 16,6 50,0 60,0 

2 

Часткадітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому, у 
загальній кількості учнів, які того 
потребують 

% 100,0 100,0 100,0 

3 

Частка дітей, охоплених позашкільною 
освітою, у загальній кількості дітей 
шкільного віку 

% 37,0 35,0 35,0 

Таблиця 7 Освіта 

 

     На сьогоднішній день по всій території Софіївської ОТГ організовано 100% підвезення 
дітей до шкільних навчальних закладів. На 35 % організовано роботу з позашкільною 
освітою, громада працює у даному напрямку щоб збільшити показник до 50%.      Система 
загальноосвітніх закладів є досить розгалуженою, але потребує оптимізації.  

Аналіз поточної ситуації в галузі водопостачання в  
СофіївськійОТГ 

 

Обслуговуюче КП на території Софіївської ОТГ. 
На території Софіївської ОТГ працює одне комунальне підприємство, яке 

займається обслуговуванням доріг - КП «Софіївське»: 



 

Комунальне підприємство «Софіївське» створено рішенням сесії Софіївської 
селищної ради № 461-33/V від 20.05.2010 р. 

Основна мета діяльності підприємства - надання сталої та якісної послуги 
водопостачання населенню Софіївської ОТГ та утримання мереж водопостачання на даній 
території, а також розчистка доріг узимку, збір та вивезення ТПВ. 

Штат підприємства складається з 33 особи. Бухгалтерський облік здійснює 
підприємство самостійно. 

Усього 30чол.: 
1. Апарат-5чол. 
2. Водії-3чол. 
3. Трактористи-2чол. 
4. Машиністи-9чол. 
5. Підсобні працівники-2чол. 
6. Майстер виробничої дільниці-1чол. 
7. Майстер виконавчої дільниці-1чол. 
8. Прибиральник території-1чол. 
9. Прибиральник адмінбудівлі -1чол. 
10. Комендант-1чол. 
11. Слюсарі АВР-2чол. 
12. Оператор комп’ютерного набору-1чол. 
13. Електрик-1чол. 
Оформлено по договору 5чол. 

1. Контролери-4 чол. 
2. Медсестра -1 чол. 

Підприємство має на балансі транспортні засоби: 
- Екскаватор-навантажувач Hyundai H940S; 
- Автогрейдер SHANTUI S6 16-3; 

- Міні-навантажувач Bobcat S 770; 

- Автомобіль-шасі КраЗ-6511Н4; 
Також, мається навісне обладнання: 

- Снігоочисник роторний з системою плавання з можливістю 
завантаження снігу на самоскид; 

- Підмітальна щітка з гідравлічним приводом;  
- Снігоприбиральний відвал поворотний з гідравлічним приводом, 

резиновою кромкою, системою плавання; 
- Ковш зворотної лопати з зубами; 
- Ковш індустріальний; 
- Підмітальна щітка; 
- Подрібнювач пнів; 
- Снігоочисник роторний ; 
- Цистерна 12 м3; 

Електроінструмент: 
- перфоратор; 
- болгарка; 
- компресор; 
- мотопомпа; 
- зварювальний апарат для п/е труб. 

Частина послуг, які КП «Софіївське» надає на сьогодні мешканцям громади 
при наявності відповідного обладнання: 

- водопостачання; 

- водовідведення; 



 

- збір та вивезення ТПВ; 

- відкачка рідких нечистот. 
Основна частка доходів підприємства, це отримання плати від населення за 

надані послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення ТПВ, які не завжди 
дозволяють покривати затрати.  

На сьогоднішній день фінансовий стан підприємства не досить задовільний і 
тому селищна рада надає часткове дофінансування для стабільного функціонування 
підприємства.  

Для покращення  спроможності та отримання додаткових надходжень 
підприємство планує розширити перелік надання послуг. 



 

Загальна інформація по підприємству 

Інформація про КП «Софіївське» 

Обсяг реалізованих 
послуг 
(тис. гривень) 
Водопост. / 
Водовідв. /  
Утримання житл. 
Фонду /  
Збір та вивіз ТПВ  

2016 2017 2018 01.12.2019р. 

Водопостач.-
1365990,51грн. 

Водовід.-
307987,81грн. 

Вивезення ТПВ-

316216,95 

Всього:1990195,27 
грн. 

Водопостач.-
1843287,27грн. 

Водовід.-539393,78грн. 

Вивезення ТПВ-

458568,11грн. 

Всього:2841249,16 грн. 

Водопостач.-
2458023,75 грн. 

Водовід.-614917,95 

грн. 

Вивезення ТПВ-

490808,72грн. 

Всього:3563750,42 
грн. 

Водопостач.-
3369924,79 грн. 

Водовід.-938038,60 

грн. 

Вивезення ТПВ-

662111,54 грн. 

Всього:4970074,93 
грн. 

Мережі 
водопостачання на 
балансі  

На балансі комунального підприємства «Софіївське» знаходяться розвідна мережа 13 км, 1 водопровідна 
насосна станція , хлораторна ( для дохлорування питної води) , підводящий водопровід до с.петрове та 

с.запорізьке                                                                                           

Мережі 
водовідведення на 
балансі  

На балансі комунального підприємства»софіївське» є каналізаційні мережі протяжністю 
головного колектора 4 км., вулична каналізація  29 км. , внутрішньоквартирні мережі 4,7 

км.,каналізаційно- насосна станція.  

Рівень втрат води 
(ком/тех) 20%  

Кількість абонентів  

фіз. особи:  

2017 2018 2019 

3037 -  к-ть абонентів 
водопостачання 

570- к-ть абонентів 
водовідведення 

1780- к-ть абонентів 
вивезення тпв 

 

3186– к-ть абонентів 
водопостачання 

570 -  к-ть абонентів 
водовідведення 

1890- к-ть абонентів 
вивезення тпв 

 

3265 – к-ть абонентів 
водопостачання 

570 – к-ть абонентів 
водовідведення 

1893 – к-ть абонентів вивеення 
тпв 

абоненти (особи) / 

юр особи 

88 – к-ть бюджетних та 
госпроз.під-в  

водопостачання; 

47 – к-ть бюджетних та 
госпроз.під-в 

водовідведення. 

90  - к-ть бюджетних та 
госпроз.під-в  

водопостачання; 

47 -  к-ть бюджетних та 
госпроз.під-в 

водовідведення. 

95- к-ть бюджетних та 
госпроз.під-в  водопостачання; 

47 -  к-ть бюджетних та 
госпроз.під-в водовідведення. 

Обсяги споживання 
питної води (тис 
м3) 

335401 360400 355800 

% населення 
центр. водопостач.   50% 70% 75% 

% населення 
центр. водовідв. ( 
тільки 
багатоквартирні 
будинки) 

100 100 100 

Очисні споруди  відсутні 

Тарифи станом на 
1.01.2019 без ПДВ 

 

 

 

 

 

1 м3 питної води:  
• для населення – 20,42 грн. 
• для бюджетних орг. – 26,55 грн. 
• для інших –30,63 грн.  

1 м3 стоків:  
• для населення – 17,28 грн. 
• для бюджетних орг. – 22,46 грн. 
• для інших – 25,92 грн. 

Облік ведеться згідно з показниками лічильника.  

Рівень оплати за 
послугу 
водопостачання  

 75% 

Таблиця 8: КП «Софіївьке» 



 

 

 

Послуги з водопостачання і водовідведення надаються цілодобово. Стан систем 
водопостачання та водовідведення незадовільний. На верхні поверхи житлових будинків 
водна поступає з низьким тиском через неможливість забезпечити достатній тиск (не 
витримують труби). В середньому доводиться ремонтувати 2-3 пориви на тиждень. 
Високий рівень жорсткості води.  
Водопостачання і водовідведення житлового фонду 

Житловий фонд 2016 2017 2018 2019  

Квартир 
(багатоквартирних) 

525 525 525 525 

% підключено до 
центр. водопост. 

50%  55%  69%  78%  

% підключено до 
центр. водовід. 

85%  85%  85%  85%  

Таблиця 9: Житловий фонд смт Софіївка 

Приватні свердловини відсутні. Вода подається цілодобово, але є проблеми з 
недостатнім тиском в трубах, що не дає можливості подавати воду на верхні поверхи 
багатоквартирних будинків. Висока зношеність труб не дозволяє підтримувати достатній 
тиск.  

Водопостачання і водовідведення комунальних установ, організацій. 
КП надає послуги водопостачання і водовідведення трьом дитячим садочкам та одній 
опорній школі, а також ФАП, амбулаторії, станції швидкої допомоги, пожежникам та 
іншим комунальним установам.  

 

 

 

 

 



 

 

Кадрові і технічні ресурси 

На даний момент на підприємстві працюють фахівці.  

Посада  Ставка  Стаж в КП 

Директор 8850,00 грн. 2 

Головний бухгалтер  7029,00 грн. 8 

Головний інженер 7529,00 грн. 1 

Бухгалтер-матеріаліст 6452,00 грн. 8 

Бухгалтер 6452,00 грн. 8 

Контролер По договору цпх згідно 
затверджених норм 

 

Слюсар АВР 5735,00 грн. 8 

Водій 
автотранспортних 
засобів 

5216,00 грн. 8 

Підсобний робітник  4248,00 грн. 3 

Машиніст КНС 5098,00 грн. 8 

Тракторист 
екскаватора 

5216,00 4 

Таблиця 10: Кадровий склад КП «Софіївське»  

З техніки наявні:  
 

КП «Мігея» 

Комунальне підприємство «Мігея» було засноване 25.01.2005 року, знаходиться в с. 

Миколаївка.  

Мета водокористування: задоволення власних потреб та передача води населенню і 
вторинним водокористувачам. 

Водопостачання відбувається шляхом забору води насосами із свердловини. 

КП надає послуги продажу питної води в 11 населених пунктах Миколаївського 
старостинського округу. 



 

Загальна інформація по підприємству 

Інформація про КП «Мігея» 

Обсяг реалізованих послуг 

(тис. гривень) 
2016 2017 2018 2019 

17,0 59,0 92,0 103,0 

Мережі водопостачання на 
балансі  відсутні 

Мережі водовідведення на 
балансі  відсутні 

Рівень втрат води (ком./тех.) - 

Водозабір  - 

Кількість абонентів  
фіз. особи: / юр особи 

2017 2018 2019 

599 720 850 

Обсяги споживання питної 
води (тис м3) 779 925 1136 

% населення центр. 
водопостач. - - - 

Очисні споруди  відсутні 

Тарифи станом на 
1.01.2019без ПДВ. 
 

 

1 м3 питної води:  
• для населення:  

• оптова – 70,0 грн. 
• роздрібна – 100,0 грн.  

 

Рівень оплати за послугу 
водопостачання  

100% 

Таблиця 11: КП «Мігея» 

Водопостачання  
 

 

 

 

 

 

Таблиця 12: Житловий фонд Миколаївський старостинський округ. 

 

Водопостачання і водовідведення комунальних установ і організацій 

Стан мереж – у 2019 - 2020 роках планується відновлення мереж водопостачання в с 
Миколаївка.  
Кадрові і технічні ресурси 

На даний момент на підприємстві працюють 2 фахівці.   

Житловий фонд 2016 2017 2018 2019  

Будинків  - - - - 

% підключено до 
центр. водопост. 

- - - - 

% підключено до 
центр. водовід. 

- - - - 



 

Посада  Ставка  Стаж в КП 

Директор КП 4173,0 6,3 

Головний 
бухгалтер  4173,0 15,0 

Таблиця 13: Кадровий склад КП «Мігея»  

Техніки у наявності немає. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правова база 

У галузі водопостачання в Україні можна виділити два основні нормативно-правові 
акти: Водний Кодекс України від 6.06.1995 року та Закон про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення від 10.01.2002 року. 
Водний Кодекс переважно регулює питання користування водними ресурсами та 
встановлює принципи власності і володіння водними ресурсами. В ньому також 
визначені принципи формування тарифів на послуги водопостачання і водовідведення. 
Закон, що зазначений вище, містить більш детальну інформацію про умови надання 
послуг водопостачання і водовідведення, зокрема про розподіл компетенції на різни 
адміністративних рівнях. В законі також зазначені повноваження у формування 
тарифів, які закріплені за місцевою владою. Основною умовою у формування тарифів є 
покриття за їх рахунок всіх витрат, які пов’язані з водозабором, очисткою, доставкою 
води, збором і очисткою стоків.  
Крім цих двох нормативно-правових актів є ще кілька нормативно-правові акти 
ініційовані іншими органами державної влади, які так чи інакше мають відношення до 
питного водопостачання. Наприклад, Закон про охорону навколишнього природного 
середовища від 25.06.1991, Закон про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення від 24.02.1994 року. В 2010 році був прийняті нові стандарти 
якості питної води.  
Основні зміни, які відбулись останніми роками в сфері водних ресурсів, стосувались 
передачі контролю над водними ресурсами від центральної влади до влади місцевої. 
Наприклад, з 2013 року дозволи на користування водними ресурсами надаються 
місцевими адміністраціями. 
На вимогу МВФ відбувається підвищення тарифів, хоча тарифи на водопостачання і 
водовідведення все одно не встигають за ростом тарифів на електроенергію.  
Також відбулись зміни в галузі закупівель, що наразі спричинило брак знань і навичок 
роботи з новими механізмами проведення закупівель на місцях.  
Спостерігаються тенденції до корпоратизації великих водоканалів на підставі 
законодавства про концесію.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основні Проблеми 

На двох засідання РГ були проаналізовані основні проблеми в галузі водопостачання і 
водовідведення, які нижче розділені на наступні категорії:  

• ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ ВОДИ: висока жорсткість води.  

• ЯКІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРИ: зношена інфраструктура іноді віком 100 років, 
часті пориви, труби не витримують тиск, необхідний для поставки води на верхні 
поверхи житлових будинків, відсутні дизельні генератори для аварійного 
забезпечення електроенергією насосів.  

• ЯКІСТЬ НАДАВАНОЇ ПОСЛУГИ: низький тиск подання води.  

• КАДРОВІ РЕСУРСИ: недоукомплектованість кадровими ресурсами. Великі 
проблеми з пошуком електрика.  

• ФІНАНСУВАННЯ: збитковість, низький тариф.  

• СПОЖИВАЧІ: в маленьких селах, з яких виїхала велика частина населення і де 
переважно проживають люди похилого віку, є складнощі із наданням послуги 
централізованого водопостачання через високі неокупні витрати на ремонт і 
утримання інфраструктури.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SWOT аналіз 

На другому засідання робочої групи був проведений SWOT-аналіз із наступними 
результатами.  
 

СЛАБКІ СТОРОНИ СИЛЬНІ СТОРОНИ 

• Повна зношеність мережі (2-3 

пориви на тиждень)  
• Проблеми з тиском КП 

«Софіївське» і неякісне 
постачання води на верхні 
поверхи багатоповерхових 
будинків  

• Застій води в трубах 

• Неможливість підвищити тарифи 
через низький рівень доходів 
населення 

• Брак персоналу (20%) через низькі 
зарплати  
 

• Закупили нову техніку  
• Кваліфікований і лояльний персонал  
• Достатній дебет води  
• Щодо якості води проблеми лише з 

жорсткістю  

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

• Покращити тиск в трубах  
• Надавати якісну послугу  
• Покращення здоров’я води 

мешканців громади  
• За умови покращення рівня 

послуги з’явиться можливість 

підвищити тариф  
• Зменшення витрат  

• Збільшення кількості поривів і 
комерційних та технічних втрат  

• Висока збитковість  
• Погіршення здоров’я населення  
• Населення без води в засушливі 

періоди літом  
• Політична нестабільність 

Таблиця 14: SWOT-аналіз  



 

стратегічні напрямки розвитку послуги водопостачання в отг 

Після обговорення поточного стану послуги водопостачання в громаді, а також аналізу 
наявних проблем, були виявлені основні стратегічні напрямки розвитку послуги в ОТГ:  
 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА:  

Удосконалення послуги водопостачання завдяки підвищенню ефективності 
використання кадрових та матеріально-технічних ресурсів, досягнення фінансової 

сталості КП, налагодженню безперебійного водопостачання для населення і залучення 
громадськості.    

 

1 

ОПЕРАЦІЙНА 
ЦІЛЬ 

 

 

2 

ОПЕРАЦІЙНА 
ЦІЛЬ 

 

 

3 

ОПЕРАЦІЙНА 
ЦІЛЬ 

 

 

4 

ОПЕРАЦІЙНА 
ЦІЛЬ 

 

Фінансова сталість 
послуги 

водопостачання та 
економія за рахунок 
зменшення витрат 
на електроенергію.  

 

Підвищення 
кваліфікації 
персоналу та 

залучення нових 
кадрів 

Зменшення 
кількості поривів, 
зменшення часу, 

який необхідний на 
ремонт поривів, 

підвищення якості 
води.  

Підвищення рівня 
обізнаності 

населення щодо 
послуги 

водопостачання. 

Інфраструктура Персонал Технічні ресурси 
Робота з 

громадськістю 

Таблиця 15: Стратегічні напрямки розвитку послуги 

 



 

Проекти 

Інституційний компонент 

В Софіївській ОТГ стосовно водопостачання для населення були виділені наступні 
проекти:  

Підвищення кадрового потенціалу 

• Навчання для підвищення кваліфікації для працівників.  

• Тренінги з підвищення кваліфікації для бухгалтерів з питання проведення 
закупівель.  

Робота з громадськістю 

• Проведення екскурсій на КП “Софіївське” для школярів, щоб показати 
особливості роботи КП.  

Технічний компонент 

Крім інституційних змін, які неодноразово були визначені учасниками РГ, як пріоритетні, 
був також обговорений технічний компонент та обговорені проекти по населених пунктах.  

КП “Софіївське” 

• Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. Постного.  

• Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. Виноградна. 
• Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. Шевченка. 
• Заміна мережі водопостачання в с Миколаївка по вул. Улітіна. 
• Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по вул. Центральна. 
• Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по вул. Запорізька. 
• Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по провул. Садовий. 
• Реалізація питної води по всій території Софіївської ОТГ. 

• Будівництво підвідного водогону смт Софіївка, с Миколаївка, с Лошкарівка. 
• Будівництво нового резервуару чистої води ємністю 500 м3.  
• Встановлення 2 фільтрів для водопідготовки. 
• Закупівля 2 дизельних генераторів. 
• Підведення водопроводу до Миколаївської ЗОШ. 
• Придбання лічильників, фітингів, труб та придбання задвижок, фітингів до 

лічильників та будматеріалів. 
• Придбання обладнання для модернізації та автоматизації процесу дозування 

системи хлорування на НС №2. 
• Придбання люків для водопровідних та каналізаційних колодязів. 
• Виконання ремонту (заміна ділянки водопроводу) по вул. Больничній. 

• Заміна відключаючих пристроїв на розвідних мережах водопостачання. 
• Придбання насоса 2СМ 150-125-315/4а для КНС №3. 

   

Всього було сформовано 22 проекти: 3 інституційних та 18 технічних, успішне втілення 
яких дозволить суттєво покращити якість послуги водопостачання для населення в 
Софіївській ОТГ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пріоритизація проектів 

Даний метод ранжування базується на пріоритизації критеріїв, оцінці та зважуванні. 
Перевагою даного підходу є те, що отримання результатів відбувається завдяки 
залученості, прозорості та об’єктивності, а також дозволяє визначити пріоритети між 
різними видами діяльності: інфраструктура, збереження навколишнього середовища, 
підвищення обізнаності. 
Процес складається з наступних частин: 

o Визначення критеріїв пріоритизації; 
o визначення системи зваження; 
o Визначення системи оцінки; 
o Проведення пріоритизації разом з членами робочої групи. 

Визначення критерії пріоритизації та їх ваги 

На засіданні РГ, яке відбулось 21 листопада 2019 року, учасники робочої групи визначили 
8 критеріїв. Потім шляхом голосування (кожен учасник мав 4 голоси і міг віддати їх за 
чотири різні критерії) була визначена вага кожного критерію.  

 

No 

 

Критерії Голоси 

1  Покращення якості води  6  

2 Перехід на водопостачання з достатнім тиском води 3 

3 Зменшення рівня збитковості підприємства  2 

4 Стабілізація рівня тарифів завдяки зменшення збитковості КП 4 

5 Підвищення рівня задоволення населення послугою 
водопостачання  2 

6 Покращення екологічної безпеки населення завдяки 
налагодженню якісного водопостачання  4 

7  Максимально швидка реакція на аварійні ситуації  2 

8 Налагодження позитивних відносин між споживачем та 
постачальником  4 

Таблиця 16: Результати голосування з відбору критеріїв 

Оцінку кожного критерію поділили на критерій з найнижчою оцінкою, який 
прийняли за одиницю. Таким чином для пріоритизації проектів були відібрані чотири 
критерії (в дужках зазначена їх вага):  

1. Покращення якості води (1,5).  
2. Стабілізація рівня тарифів завдяки зменшення збитковості КП (1). 
3. Покращення екологічної безпеки населення завдяки налагодженню якісного 

водопостачання (1).  
4. Налагодження позитивних відносин між споживачем та постачальником (1). 

Ранжування критеріїв 

На наступному етапі, який відбувся під час зустрічі 05 грудня 2019 року, учасники 
робочої групи визначала ранжування критеріїв від 1 (мінімальна відповідність критерію) 
до 4 (максимальна відповідність критерію).  



 

 

Назва критерію 

 

Оцінка 4  Оцінка 3 Оцінка 2  Оцінка 1 

Покращення 
якості води 

Якість води за 
хімічними 

показниками 
покращиться на 

50% 

Якість води за 
хімічними 

показниками 
покращиться на 

35% 

Якість води за 
хімічними 

показниками 
покращиться на 

15% 

Якість води за 
хімічними 

показниками 
покращиться на 

5% 

Стабілізація 
рівня тарифів 

завдяки 
зменшення 

збитковості КП 

Збитковість КП 
зменшиться на 

25% 

Збитковість КП 
зменшиться на 

20% 

Збитковість КП 
зменшиться на 

15% 

Збитковість КП 
зменшиться на 

10% 

Покращення 
екологічної 

безпеки 
населення 

завдяки 
налагодженню 

якісного 

водопостачання 

Реалізація 
цього проекту 
забезпечить 

надання 
послуги 

водопостачання 
24 години на 

добу 

Реалізація 
цього проекту 
забезпечить 

надання 
послуги 

водопостачання 
21 годину на 

добу 

Реалізація цього 
проекту 

забезпечить 
надання послуги 
водопостачання 

19 годин на 
добу 

Реалізація 
цього проекту 
забезпечить 

надання 
послуги 

водопостачання 
17 годин на 

добу 

Налагодження 
позитивних 

відносин між 
споживачем та 

постачальником 

Завдяки 
реалізації 
проекту 

кількість скарг 
зменшиться на 

25% 

Завдяки 
реалізації 
проекту 

кількість скарг 
зменшиться на 

15% 

Завдяки 
реалізації 
проекту 

кількість скарг 
зменшиться на 

10% 

Завдяки 
реалізації 
проекту 

кількість скарг 
зменшиться на 

5% 

Таблиця 17: Ранжування критеріїв 

Результати 

Для перегляду результатів, будь ласка, дивіться в Додатку 1.  



 

План дій 

Нижче проекти розбиті на групи в залежності від їх відповідності той чи іншій, 
визначеній на початку роботи РГ, цілі.  
Операційна ціль 1: Фінансова сталість послуги водопостачання та економія за рахунок 
зменшення витрат на електроенергію.  

• КП «Софіївське»: Закупівля і установка 2 дизельних генераторів для 
аварійного забезпечення електроенергією – (89,5)  

Операційна ціль 2: Підвищення кваліфікації персоналу та залучення нових кадрів. 

• Підвищення кваліфікації (отримання свідоцтв про підвищення кваліфікації) 
для працівників - (63). 

• Тренінги з підвищення кваліфікації для бухгалтерів з питання проведення 
закупівель – (61,5).  

Операційна ціль 3: Зменшення кількості поривів, зменшення часу, який необхідний на 
ремонт поривів, підвищення якості води. 

• Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. Постного – (91,5).  

• Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. Виноградна – (91).  

• Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. Шевченка – (91).  

• Заміна мережі водопостачання в с Миколаївка по вул. Улітіна – (90).  

• Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по вул. Центральна – (89).  

• Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по вул. Запорізька – (88).  

• Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по провул. Садовий – (88).  

• Реалізація питної води по всій території Софіївської ОТГ – (86). 

• Будівництво підвідного водогону смт Софіївка, с Миколаївка, с Лошкарівка. 

• Будівництво нового резервуару чистої води ємністю 500 м3. -  (85). 

• Встановлення 2 фільтрів для водопідготовки – (85) 

• Закупівля 2 дизельних генераторів - (85). 

• Підведення водопроводу до Миколаївської ЗОШ - (81). 

• Придбання лічильників, фітингів, труб та придбання задвижок, фітингів до 
лічильників та будматеріалів - (78,5). 

• Придбання обладнання для модернізації та автоматизації процесу дозування 
системи хлорування на НС №2 - (76,5). 

• Придбання люків для водопровідних та каналізаційних колодязів – (72,5). 

• Виконання ремонту (заміна ділянки водопроводу) по вул. Больничній - 

(74,5). 

• Заміна відключаючих пристроїв на розвідних мережах водопостачання. - 

(72). 

• Придбання насоса 2СМ 150-125-315/4а для КНС №3 - (72). 

Операційна ціль 4: Підвищення рівня обізнаності населення щодо послуги 
водопостачання. 



 

• Проведення екскурсій на КП “Софіївське” для школярів, щоб показати 
особливості роботи КП із залученням гіда – (45).  

 

РГ розробила план дій на наступні 5 років, протягом реалізації якого повинні бути 
втілені всі зазначені вище проекти. План дій буде регулярно переглядатись на 
корегуватись у відповідності до досягнутих результатів. Кожен рік розбитий на чотири 
квартали. 



 

План дій 
Під час обговорення проектів та плану дій члени РГ неодноразово наголосили про кадрові проблеми, які необхідно вирішити 

якнайскоріше. І хоча під час проведення пріоритизації кадрові проекти не отримали найбільшу кількість балів, були вирішино 
приступити до їх імплементації вже в перший рік роботи над втіленням загального плану дій.  

Назва проекту 1-ий рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

Заміна мережі водопостачання в 
с Запорізьке по вул. Постного 

х х х                  

Заміна мережі водопостачання в 
с Запорізьке по вул. Виноградна 

 х х х                 

Заміна мережі водопостачання в 
с Запорізьке по вул. Шевченка 

 х х х                 

Заміна мережі водопостачання в 
с Миколаївка по вул. Улітіна 

 х х х                 

Заміна мережі водопостачання в 
смт Софіївка по вул. Центральна 

 х х х                 

Заміна мережі водопостачання в 
смт Софіївка по вул. Запорізька 

 х х х                 

Заміна мережі водопостачання в 
смт Софіївка по провул. Садовий 

 х х х                 

Реалізація питної води по всій 
території Софіївської ОТГ 

    х х х х х х х х х х х х х х х х 

Будівництво підвідного водогону 
смт Софіївка, с Миколаївка, с 
Лошкарівка 

                х х х х 

Будівництво нового резервуару                 х х х х 



 

чистої води ємністю 500 м3. 

Встановлення 2 фільтрів для 
водопідготовки 

    х х х х             

Закупівля 2 дизельних 
генераторів 

                    

Підведення водопроводу до 
Миколаївської ЗОШ 

   х                 

Придбання лічильників, фітингів, 
труб та придбання задвижок, 
фітингів до лічильників та 
будматеріалів 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Придбання обладнання для 
модернізації та автоматизації 
процесу дозування системи 
хлорування на НС №2 

    х х х х             

Придбання люків для 
водопровідних та каналізаційних 
колодязів 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Виконання ремонту (заміна 
ділянки водопроводу) по вул. 
Больничній 

    х х х х             

Заміна відключаючих пристроїв 
на розвідних мережах 
водопостачання 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Придбання насоса 2СМ 150-125-

315/4а для КНС №3 

        х х х х         



 

Результати та індикатори 

На шостому засідання робочої групи були визначені індикатори:  
Під першим роком мається на увазі рік початку роботи над відповідним проектом.  

Результати надання послуги 
водопостачання 

Визначення показників виміру 
Мета 

2019 2020 2021 2022 2023 

Покращення якості води завдяки 
встановленню фільтрів і зменшенню 
жорсткості води (показників 
жорсткості в хімічному аналізі води) 
після водопідготовки, у відсотковому 
відношенні. 

За основу беруться показники жорсткості води 
відповідно до даних аналізів в 2019 році і в 
кожному наступному.  

0% 20% 20% 20% 20% 

Зменшення збитковості КП за рахунок 
підвищення енергоефективності.  

Вираховується завдяки порівнянню показників 
зменшення споживання електроенергії станом 
на 2019 рік і наступні роки, після заміни 
обладнання.  
Індикатори вимірюються у відсотковому 
еквіваленті.  

10% 15% 17% 25% - 

Підвищення рівня обізнаності 
школярів щодо послуги 
водопостачання завдяки проведенню 
10 екскурсій для школярів протягом 5 
років: 

Кількість проведених екскурсій на рік – 2. 

Ефект вимірюється шляхом проведення 
анкетування школярів в школі (тестові 
завдання).  
Ріст обізнаності вимірюється у % в порівнянні з 
даними попереднього року.  

0 20% 30% 40% 50% 

Зменшення часу (у відсотковому 
еквіваленті) навчання спеціалістів. 
 

Для вимірювання використовуються дані за 
2019 рік і порівнюються з наступним роком.  

30% 10% - - - 

Зменшення часу (днів на рік), 
протягом якого послуга 
водопостачання населенню не 
надається через проведення робіт з 
усунення поривів: 

 5% 10% 15% 25% -  

Таблиця 18: Результати та індикатори 
 



 

Моніторинг та оцінка 

Всі результати оцінювалися за допомогою відповідних показників, поточних та запланованих. Члени команди DOBRE та робочої групи 
обговорили необхідність періодичного перегляду плану під час його виконання. 
 

Очікувані 
результати 

Показники Базові дані  Цілі Джерело 
інформації 

Методи збору 
інформації 

Частота Відповідаль
ність 

Зменшення 
кількості днів, 
протягом яких 
послуга не 
надавалась, 
завдяки 
проведення 
ремонтних 
робіт. 

Співвідношення кількості 
днів, протягом яких послуга 
не надавалась, з кількістю 
таких днів в наступному році. 

120 60 Внутрішнідані КП Внутрішнійоблік 1 раз на 
рік 

Керівник КП 

Збільшення 
кількості 
домогосподарст
в, які мають 
постійний 
доступ до 
питного 
водопостачання.   

В даному випадку мова йде 
про мешканців верхніх 
поверхів багатоповерхових 
будинків, які формально 
підключені до системи 
водопостачання, але мають 
серйозні проблеми з 
регулярністю послуги.  

Співвідно
шення 
даних 2019 

року з 
даними 
наступних 
років.  

0 Внутрішні дані 
КП про 
необхідний тиск в 
трубах 

Внутрішній облік 1 раз на 
рік  

Головний 
інженер КП 

Підвищення 
рівня 
обізнаності 
населення 
завдяки 
проведенню 
роз’яснювальної 
роботи з 
громадськістю.  

Співвідношення правильних і 
неправильних відповідей в 
проведеному анкетуванні.  

За вихідні 
дані 
беруться 
результати 
першого 
анкетуванн
я.  

0 Результати 
анкетування.  

Проведення 
анкетування 

1 раз на 
рік  

Громадська 
організація 

Фінансова Співвідношеннярівняспожив Інформація Зменш Внутрішнідані КП   Внутрішнійоблік 1 раз на Бухгалтерсь



 

сталість за 
рахунок 
впровадження 
технологій з 
енергозбережен
ня.  

анняелектроенергіїстаном на 
2019 рік і наступні роки.  

відсутня ення на 
20% 

рік кийвідділ 
КП  

Підвищення 
рівня 
задоволення 
населення.  

Співвідношеннякількостіскар
г станом на 2019 рік і на 
наступні роки 

Данівідсут
ні 

Зменш
ення на 
40% 

Кількістьскарг Внутрішнійоблік 1 раз на 
рік 

Відділробот
изіскаргами.  

Покращення 
якості води 
завдяки 
встановленню 
фільтрів.  

Співвідношення показників 
жорсткості на основі аналізів 
2019 році і в наступних 
роках.  

Точні дані 
відсутні.  

0% 0% 0% 50% 50% 

Покращення 
послуги завдяки 
вирішенню 
проблемних 
питань, 
пов'язаних з 
електропостачан
ням.  

Співвідношеннякількостіднів 
без послуги через проблем з 
електропостачанням в 2019 

році і в наступні роки.  

50 10 Внутрішні дані 
КП 

Внутрішній облік  1 раз на 
рік  

Голова КП  



 

Фінансування 
На засіданнях РГ були обговорені такі джерела фінансування:  

• Власний бюджет 

• ДФРР 

• Грантові кошти 

• Обласний бюджет 
  



 

Додаток 1  
 

Назва проекту  Член РГ 1 Член РГ 2 Член РГ 3 Член РГ 4 Член РГ 5 Член РГ 6 Всього 

Підвищення кваліфікації працівників (слюсарів)  9,5 10,5 11 9 10,5 12,5 63 

Тренінги з підвищення кваліфікації для бухгалтерів з 
питання проведення закупівель.  

9 11 10,5 9 9,5 12,5 61,5 

Проведення екскурсій на КП “Софіївське” для 
школярів, щоб показати особливості роботи КП 

7,5 10,5 4,5 4,5 7,5 10,5 45 

Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. 
Постного 

16 18 16 12,5 16 12,5 91 

Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. 
Виноградна 

18 18 14 16 14 10 90 

Заміна мережі водопостачання в с Запорізьке по вул. 
Шевченка 

12,5 18 14 18 14 12,5 89 

Заміна мережі водопостачання в с Миколаївка по вул. 
Улітіна 

16,5 18 17 10 12,5 17 91 

Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по вул. 
Центральна 

16,5 16,5 15 12,5 12,5 15 88 

Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по вул. 
Запорізька 

14 13,5 13 15 15 10,5 81 

Заміна мережі водопостачання в смт Софіївка по 
провул. Садовий 

12,5 15 13 13,5 14 10,5 78,5 

Реалізація питної води по всій території Софіївської 
ОТГ 

15 15 13,5 14 16,5 14 88 

Будівництво підвідного водогону смт Софіївка, с 
Миколаївка, с Лошкарівка 

13 15 14 13,5 16,5 14 84 

Будівництво нового резервуару чистої води ємністю 
500 м3. 

16,5 15 15 13,5 10 14 85 

Встановлення 2 фільтрів для водопідготовки 16,5 13,5 13,5 14 12,5 15 85 

Закупівля 2 дизельних генераторів 13,5 13,5 16 15 13 14 85 

Підведення водопроводу до Миколаївської ЗОШ 16,5 15 16,5 14 16,5 13 91,5 

Придбання лічильників, фітингів, труб та придбання 
задвижок, фітингів до лічильників та будматеріалів 

13 14 14 13,5 10 12 76,5 

Придбання обладнання для модернізації та 
автоматизації процесу дозування системи хлорування 
на НС №2 

14 14 13,5 16,5 13 15 86 



 

Придбання люків для водопровідних та каналізаційних 
колодязів 

13 16,5 15 14 16,5 14,5 89,5 

Виконання ремонту (заміна ділянки водопроводу) по 
вул. Больничній 

12,5 14,5 13 10,5 10,5 11 72 

Заміна відключаючих пристроїв на розвідних мережах 
водопостачання 

14,5 10,5 10,5 10,5 13 15,5 74,5 

Придбання насоса 2СМ 150-125-315/4а для КНС №3 12,5 12,5 14 10,5 12 11 72,5 
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