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ПРОГРАМА
реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Чорноморської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020роки.

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОДОЖЕННЯ
Програму розроблено для реалізації  в Чорноморській об’єднаної територіальної 

громади основних положень Стратегії  підвищення ефективності роботи житлово-
комунального господарства України.

Серед основних напрямків та положень Стратегії визначено:
1. Створення чітко вираженої законодавчо-інституційної бази у сфері житлово-

комунального господарства.
2.  Удосконалення системи управління галуззю, розвиток та запровадження різних форм 

власності  підприєств  житлово-комунального господарства, впровадження ринкових 
відносин між суб”єктами господарювання.

3.  Забезпечення беззбиткового  функціонування  підприємств галузі при прозорій 
економічно обгрунтованій системі, визначення рівня тарифів на комунальні послуги.

4. Забезпечення адресного соціального захисту населення.
5. Підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів.
6. Підвищення якості та збільшення якості послуг до рівня, визначеного Євросоюзом.

Програма враховує також місцеві  умови формування та розвитку житлово-
комунального господарства в сільській раді в останні роки, проблеми та кризові явища, 
що виникли в ході проведення  передачі в комунальну власність об”єктів житлово- 
комунального господарства.

2. Основні характеристики галузі 
житлово-комунального господарства  в сільській раді.

Обгрунтування необхідності прийняття Програми.
Житлово-комунальне господарство Чорноморській об’єднаної територіальної громади, як 
галузь, в  не має  чітко визначеної  структури. В ході реформування, проведеного в 2017 
році в комунальну  власність місцевих рад було передано:
1. Водо-каналізаційні мережі
2. Артезіанські сверловини
3. КНС
4. Котельні
5. Школи 
6. Будинки культури
7. Дитячі садки
8. Бібліотеки 
На базі переданого в комунальну власність майна  створено ЖКГ для надання послуг 
населення з водопостачання та водоотведення.
В ЖКГ   впроваджено самооткупні тарифи на основні послуги. Але
формування тарифів в цілому не повністю  відображає повноту витрат на утримання та 
оновлення основних фондів. Надання послуг та  оплата за них здійснюється за 
нормативам та   за реальними обсягами споживання.

Прийняття Програми реформування і  розвитку ЖКГ   в сільській раді на 2017-2020 роки   
зумовлене насемперед  необхідністю:



- перейти на 100%  відшкодування вартості  послуг через формування економічно 
обгрунтованих  тарифів;
- оптимізації та удосконалення  житлово-комунальної системи  для зменшення   
енергоміскості, інших витрат;
- впорядкування надання пільг та субсидій    окремим категоріям  населення, переходу на 
адресний принцип соціального захисту    та соціальних нормативів пільгових послуг;
- впровадження обліку наданих послуг через масове застосування лічільників води, 
електроенергії, газу  в  усіх  селах  громади.

3. Мета реалізації Програми та очікувані наслідки 
по основним стратегічним напрямкам
- реалізація Програми  дасть змогу: забезпечити надійність роботи інженерно-
комунальних систем життєзабезпечення населення 
( водопостачання, каналізації, тепропостачання );
- підвищити ефективність роботи житлово-комунальних служб підприємств всіх форм 
власності, знизити нераціональні витрати;
- підвищити взаємовідповідальність між суб”єктами  господарювання в сфері житлово-
комунальних послуг, органами влади  та споживачами через впровадження договірних 
відносин;
- ліквідувати критичний рівень зносу основних фондів в житловому, водоканалізаційному 
господарстві, підвищити рівень  благоустрою населених пунктів;
- за рахунок  впровадження  багатотарифних лічильників електроенергії скоротити її 
споживання на системах водопостачання до 30%, тим самим знизити собівартість води та 
тарифи на водопостачання на 25%;
- за рахунок масового впровадження лічильників води стимулювати економне її 
використання, тим самим вирішити проблему літньої недостачі питної води;
- вийти на реальні принципи соціальної справедливості при застосуванні   адресної 
допомоги, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, а тим самим покращити 
фінансове становище підприємств  житлово-комунального обслуговування, створити 
основу для прибутковості  їх діяльності;
- перехід на самоокупні тарифи в житлово-комунальній сфері, включення до тарифів 
витрат на проведення капітальних ремонтів дасть змогу вирішити нагальну проблему  
бюджетного утримання   цих об”єктів;

4. Основні етапи  реалізації Програми.

Реалізація Програми в селах  ОТГ проводиться в три етапи:
Перший етап  на 2017-2020 рр.перехідний в процесі реформування передбачає:
- проведення детального обстеження  технічного стану та інвентарізації об”єктів ЖКГ в 
селах ОТГ;
ВИКОНАВЕЦЬ: виконавчий комітет сільської ради.
ТЕРМІН: 2017 рік.
- перехід на договірні умови  надання послуг міх споживачами та виконавцями усіх форм 
власності;
ВІДПОВІДАЛЬНІ: виконавчий комітет сільської ради, керівник ЖКГ.
ТЕРМІН:  при виникненні потреби.
- початок поетапної модернізації  та оновлення об”єктів ЖКГ  в селах ОТГ;
ВИКОНАВЦІ: виконавчий комітет сільської ради.
- початок переходу на самоокупні тарифи;
ВИКОНАВЦІ:  виконавчий комітет сільської ради,
ТЕРМІН:  2017 рік.
 



Другий етап виконання Програми на 2017-2020 рр. Передбачає:
- завершення до кінця 2020 року переходу на 100% відшкодування вартості послуг через 
діючі тарифи, початок включення до тарифів   витрат на проведення капітальних ремонтів
об”єктів ЖКГ;
ВИКОНАВЕЦЬ: виконавчий комітет сільської ради, керівник ЖКГ.
- завершення передачі  в комунальну власність об”єктів житлово-комунального 
господарства до 2018 року.
ВИКОНАВЕЦЬ:  виконавчий комітет сільської ради.
- впровадження  соціальних нормативів при визначенні  обсягів       пільг та субсидій, 
адресної допомоги малозабезпеченим громадянам;
ВИКОНАВЕЦЬ: виконавчий комітет сільської ради 
ТЕРМІН: 2006 рік.
- повну ліквідацію заборгованості  за надані послуги в житлово- комунальній сфері;
ВИКОНАВЕЦЬ:  виконавчий комітет сільської ради

Третій етап реалізації Програми на 2017-2020рр. передбачає:
- повний перехід на самофінансування поточного утримання житлово-комунального 
господарства та фінансування  капітальних ремонтів через прибуткові тарифи;
ВІДПОВІДАЛЬНІ: керівник ЖКГ.
ТЕРМІН:  до 2020 року.
-  створення умов для інвестування подальшої модернізації об”єктів ЖКГ;
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ: виконавчий комітет сільської ради, керівник ЖКГ.
- завершення  оновлення об”єктів житлово-комунального господарства;
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ: виконавчий комітет сільської ради, керівник ЖКГ.
ТЕРМІН: 2020 рік.
- завершення формування структур з надання повного спектра житлово-комунальних 
послуг на селі;
ВІДПОВІДАЛЬНІ: сільський голова.
ТЕРМІН:  2017-2020 роки.

У. Фінансування реалізації Програми.

Для реалізації заходів Програми, що потребують капітальних видатків планується 
залучити  на максимальному рівні кошти з місцевого бюджету. При сучасному їх 
формуванні необхідно розширити  можливості доходної частини бюджету за рахунок 
повноти зборів за оренду земель з підприємницької діяльності.

На маштабні проекти Програми, такі як відновлення , реконструкція систем 
водопостачання, каналізування залучати кошти природоохоронних фондів відповідно до 
Програми охорони  довкілля та раціонального природокористування в Чорноморській 
сільській раді на 2017-2020 роки.

В ході становлення  та укріплення підприємств житлово-комунального 
обслуговування на другому та третьому етапах реалізації Програми використовувати 
кошти від їх господарської діяльності на подальше удосконалення  та модернизацію 
основних фондів ЖКГ.

Залучати кошти населення  на виконання окремих заходів  при виконанні  ремонтів
водопровідних систем житлових будинків.

При виділенні на реалізацію Програми коштів з державного бюджету   вносити 
корективи в різні плани бюджетного фінансування.



ЗАХОДИ 
з реалізації  реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Чорноморської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020роки.

1. Провести детальний аналіз стану об”єктів  ЖКГ, визначити першочергові роботи на 
кожен  рік.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: керівник ЖКГ.
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: щороку.

2. Проводити інвентаризацію заборгованості ЖКГ по водопостачанню та 
водовідведенню з населення.

ВІДПОВІДАЛЬНІ:  головний бухгалтер ЖКГ.
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: щорічне на 01.01. поточного року.

3. Відпрацювати реконструкцію заборгованості  по енергопостачанню.
ВІДПОВІДАЛЬНІ: головний бухгалтер ЖКГ.
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: до 30.07.2003 року.

4. Узгодити обсяги передачі об”єктів в комунальну власність ЖКГ.
ВІДПОВІДАЛЬНІ: сільський голова, головний бухгалтер сільської ради.
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: щорічне на 01.01. поточного року.

5. Провести ліцензування послуг водопостачання, каналізування, теплопостачання 
відповідно до законодавства.
ВІДПОВІДАЛЬНІ: керівник ЖКГ.
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: до кінця  терміну.

7. Обрахувати тарифи на основні       житлово-комунальні послуги з врахуванням 100% 
відшкодування їх вартості споживачами.
ВІДПОВІДАЛЬНІ: головний бухгалтер ЖКГ.
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: при необхідності.

9. Затвердити місцеві розрахункові норми споживання житлово-комунальних послуг в 
межах яких надаватиметься житлова субсидія та пільги, адресна соціальна допомога.
ВІДПОВІДАЛЬНІ: . головний бухгалтер ЖКГ
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 2017 рік.

11. Здійснити подальше удосконалення та модернізацію водо- каналізаційних мереж. 
ВІДПОВІДАЛЬНІ: сільський голова, керівник ЖКГ.
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 2017-2020 роки.

13. За рахунок відновлення пустуючих приміщень  сформувати фонд   соціального житла.
ВІДПОВІДАЛЬНІ: сільський голова, .
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: до кінця 2020 року.

Секретар сільської ради                                                                                     Т.В. Мелентьєва


