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Паспорт  
Програми розвитку житлово-комунального господарства  

Дергачівської міської ради на 2022-2024 роки 
 

1. Ініціатори розроблення Програми: Дергачівська міська рада 

 

2. Підстава:  Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закон України «Про житлово-

комунальні послуги» 

3. Розробник Програми: Дергачівська міська рада 
 

4. Співрозробник Програми: КП «Дергачікомунсервіс» 

5. Головний розпорядник коштів: Дергачівська міська рада 

 

6. Відповідальний виконавець 

Програми: 

Дергачівська міська рада  

7. Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки 

 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми: 

місцевий бюджет та інші джерела фінансування, 

не заборонені законодавством України 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

36 390 000,00 грн. 

10. Основні джерела фінансування 

Програми: 

кошти місцевого бюджету 

 

 

 

 



І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

         Програма реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства 

Дергачівської   міської  ради на 2022-2024 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації  

державної політики, власних повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку, 

реформування та утримання житлово-комунального господарства, створення умов щодо 

утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та 

забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. Програма враховує 

головні завдання, які визначені  на 2022-2024 роки  та  інших законодавчих і нормативних актах 

з питань житлово-комунального господарства та визначає основні цілі і заходи реформування, 

розвитку та утримання житлово-комунального господарства  на 2022-2024 роки. 

 

ІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

          Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського 

комплексу громади, що забезпечує його життєдіяльність. Сьогодні житлово-комунальне 

господарство громади переживає значні труднощі. Технічний стан житлово-комунального 

господарства з кожним роком погіршується, основні фонди та обладнання потребують 

оновлення.  

2.1. Комунальне господарство та благоустрій громади - це комплекс заходів для створення 

сприятливих умов життєдіяльності мешканців, що здійснюються з метою раціонального 

використання території, належного утримання, відновлення та охорони об’єктів благоустрою. 

Дергачівська міська рада створена шляхом об’єднання 8 рад Дергачівського району Харківської 

області. На території громади існують 7 старостинських округів з центром у місті Дергачі, 

орган місцевого самоврядування Дергачівська міська рада. У складі громади 38 населених 

пунктів: 1 місто, 3 селища, 34 села. На даний час населення громади складає 43 942 особи, 

міське – 30 707 особи, сільське – 13 235 осіб. Площа громади 544,1 км. кв. Проблемним для 

громади залишається питання відновлення водоскидів на гідроспорудах штучних водойм. Крім 

того, необхідне проведення робіт по створенню локальних очисних споруд зливової каналізації. 

В постійному утриманні знаходиться 10 зон відпочинку. Не зважаючи на належний санітарний 

стан, інші зони відпочинку також потребують капітального ремонту. Крім  того  негайного 

вирішення потребує  питання поховань.  Діючі кладовища майже вичерпали свій ресурс. 

Вирішення питання достатньої кількості місць для поховання можливе за рахунок розширення 

території кладовищ  та будівництва нових.  

      Щоденний обсяг вивезених побутових відходів складає 157,5 м3. Вивезення побутових 

відходів здійснюється на  Дергачівський  полігон   ТПВ. вирішується питання будівництва 

комплексу по переробці та утилізації побутових відходів.   

     Для забезпечення належного рівня надання послуг з вивезення побутових відходів необхідне 

щорічне оновлення контейнерів, будівництво нових контейнерних майданчиків та ремонт 

під'їзних шляхів до існуючих. На сьогоднішній день для виконання робіт та послуг в галузі 

комунального господарства та благоустрою задіяне 1 комунальне підприємство та на 

конкурсних засадах залучаються підприємства різних форм власності.  

2.2. Житлове господарство. На даний час у житлово-комунальній галузі існує ряд 

проблем, які потребують вирішення:  

• впровадження новітніх енергозберігаючих технологій з використанням альтернативних 

джерел енергопостачання;  

• неспроможність міського бюджету фінансувати ремонт складних споруд (великих 

мостів, облицювань набережних) через значну вартість заходів;  

• недостатнє фінансування житлово-комунального господарства з державного та міського 

бюджету;  

• повільний процес створення ОСББ;  

• недосконалість нормативної бази та законодавства.  

• Основні принципи вирішення проблемних питань:  

• сприяння розвитку ринку управляючих компаній та надавачів послуг, здійснення 

підготовки професійних кадрів інституту управителів будинків;  

• сприяння встановленню приладів обліку теплової енергії;  



• державна підтримка забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку 

сфери житлово-комунального господарства;  

•  удосконалення системи управління комунальним господарством;  

• стимулювання інвестиційних процесів у галузі житлово-комунального господарства;  

• ефективне використання грошових, людських та матеріальних ресурсів 

виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;  

•  пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення міста;  

• прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики, організація громадських 

обговорень та слухань з проблемних питань житлово-комунального господарства;  

• технічне переоснащення житлово – комунального господарства  на основі широкого 

застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема в енерго-, та 

ресурсозбереженні, впровадження екологічно чистих технологій. 

  

ІІІ. МЕТА ТА ЦІЛІ ПРОГРАМИ 

     Метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності 

функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні 

житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, 

гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, забезпечення реалізації державної політики 

визначеної у сфері житлово-комунального господарства на території Дергачівської міської ради 

. Реалізація Програми передбачає досягнення таких цілей: 

• підвищення якості житлово-комунальних послуг (у сфері водопостачання та водовідведення, 

поводження з ТПВ);  

• активізація діяльності діючих ОСББ, сприяння створенню нових;  

• створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;  

• створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального 

господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку 

житлово-комунальної інфраструктури;  

•проектування та виготовлення проектів щодо капітального ремонту каналізаційної системи; 

• проведення гідродинамічного очищення існуючої мережі водовідведення населених пунтів 

Дергачівської міської ради 

• зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;  

 • розвиток водопровідної мережі ; 

 • розвиток мережі зливової каналізації; 

 • будівництво нових та реконструкція існуючих очисних споруд;  

 

ІV. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

4.1. Нормативно-правове забезпечення розроблення Програми здійснювалось в межах 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про відходи» «Про 

житлово-комунальні послуги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

відходи», «Про питну воду та питне водопостачання», Наказу Державного комітету з питань 

житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 «Про затвердження Порядку 

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»,  та інших 

нормативно-правових актів України. 

 4.2. Фінансове забезпечення Джерелами фінансування заходів Програми є:  

• кошти місцевого бюджету;  

• кошти державного бюджету України;  

• кошти обласного бюджету;  

• кошти комунального підприємства відповідно до програм їх розвитку;  

• гранти, кредити банків, благодійні внески;  

• кошти фізичних і юридичних осіб;  

• інвестиції, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального 

господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;  

• інші джерела не заборонені законом. 

4.3. Науково-технічне забезпечення: 



 1. Проведення обстежень об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою 

населених пунктів, захисту територій від шкідливої дії вод;  

2. Розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на 

технічне переоснащення комунальних підприємств  та скорочення питомих витрат 

енергетичних і матеріальних ресурсів; 

 3. Впровадження нових зразків комунальної техніки та обладнання для потреб житлово-

комунального господарства; 

 4. Реалізація програм розвитку підприємствами житлово-комунального господарства;  

5. Впровадження довгострокових проектів технічного переоснащення підприємств 

житлово-комунального господарства; 

  4.4. Інформаційне забезпечення та моніторинг виконання Програми Джерелами 

інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування електронних баз даних, 

проведення аналізу реалізації Програми, може бути статистична звітність, оперативна 

інформація підприємств житлово-комунального господарства, результати спеціальних 

досліджень та інші.  

4.5. Контроль за виконанням Програми: 

1. Контроль за виконання даної Програми здійснює міська рада та її виконавчий комітет.  

2. Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється (за їх бажанням) 

представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері 

житлово-комунального господарства. 

3. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України. 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 1.Забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості, відповідно 

до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними.  

2.Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово-комунального 

господарства. 

 4. Покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення.  

5. Покращення екологічної ситуації на території Дергачівської міської ради.  

6.Економія енергоресурсів шляхом впровадженню енергозберігаючих заходів.  

8. Підвищення надійності та якості енергозабезпечення. 

9.Скорочення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. 

10.Забезпечення належного утримання, будівництва та раціонального використання територій, 

будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного та іншого призначення, мережі 

водопостачання та водовідведення, очисних споруд.  

11.Чистка колодязів існуючої мережі водовідведення; 

12. Проведення гідродинамічного очищення існуючої мережі водовідведення населених 

пунктів Дергачівської міської ради. 

13.Продовження термінів експлуатації складних споруд ( гідроспоруди, тощо).  

14.Усунення локальних підтоплень територій забрудненими зливовими водами, зупинення 

заболочування територій.  

15.Збереження об'єктів загального користування, природних ландшафтів, інших природних 

комплексів і об'єктів. 

                       

 

 

Секретар міської ради                              Світлана КУЧЕРЕНКО 

 

  



 

5. Заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства Дергачівської міської ради на 2022-2024 роки 

№ з/п Заходи Виконавець 

Загальний об’єм 

очікуваного 
фінансування, 

грн. 

Джерела та 
очікуваний обсяг 
фінансування, грн. 

Міський бюджет, 
районний, 

обласний бюджет 
та інші джерела 
фінансування не 
заборонені 

законодавством 
 

1 2 3 4 5 

1. Житлово-комунальне господарство 

Комунальне підприємство 
Дергачівської міської ради  

КП «Дергачікомунсервіс», 

Дергачівська міська рада 

36 390 000,00 36 390 000,00 

1.1 Утримання об’єктів комунальної власності 
територіальної громади Дергачівської міської ради 

 25 770 000,00 25 770 000,00 

1.1.1 Міська мережа водопостачання  15 750 000,00 15 750 000,00 

1.1.1.1 Реконструкція водозабірних споруд на майданчику 

глибоководної свердловини ВНС пров. Незалежності 38-А 

та ВНС вул. Наукова 1-У. 

 5000000,00 5000000,00 

1.1.1.2 Придбання матеріалів для ремонту водопровідних мереж 

м. Дергачі  

 
1000000,00 1000000,00 

1.1.1.3 Видатки на отримання дозволу спецводокористування  100000,00 100000,00 

1.1.1.3 Видатки на оплату послуг стороннім організаціям  300000,00 300000,00 

1.1.1.4 Придбання насосів та обладнання для водопровідних 

мереж на території Дергачівської міської ради 

 
200000,00 200000,00 

1.1.1.5 Придбання запірної арматури  500000,00 500000,00 

1.1.1.6 Виготовлення плану-схеми мереж водопостачання  300000,00 300000,00 

1.1.1.7 Придбання люків та кілець бетонних для водопровідних 

мереж м. Дергачі 

 
300000,00 300000,00 

1.1.1.8 Поточний ремонт глибинних насосів  500000,00 500000,00 

1.1.1.9 Придбання електроматеріалів та електроприладів для ВНС  300000,00 300000,00 

1.1.1.10 Капітальний ремонт ВНС  7000000,00 7000000,00 
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1.1.1.11 Придбання обладнання для виявлення несанкціонованих  

врізок  

 
250000,00 250000,00 

1.1.2 Міська мережа водовідведення  9 000 000,00 9 000 000,00 

1.1.2.1 Виготовлення проекту щодо капітального ремонту 

каналізаційної системи «м. Дергачі-відвідний колектор до 

с. Караван». Коригування 

 

500000,00 500000,00 

1.1.2.2 Надання фінансової підтримки за рахунок субвенції 

Дергачівської міської ради на погашення боргів минулих 

років за збереження та обслуговування нежитлової будівлі 

«Каналізаційно-насосної станції» для жителів м. Дергачі 

по вулиці Молодіжна»  

 

1500000,00  1500000,00 

1.1.2.3 Придбання матеріалів для ремонту мереж водовідведення 

території Дергачівської міської ради 

 
500000,00 500000,00 

1.1.2.4 Придбання матеріалів для ремонту КНС за адресою: м. 

Дергачі, вул. Садова, 10У 

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.5 Гідродинамічне очищення мережі водовідведення м. 

Дергачі по вул. Центральній 

 
200000,00 200000,00 

1.1.2.6 Гідродинамічне очищення мережі водовідведення м. 

Дергачі по вул. Садовій 

 
200000,00 200000,00 

1.1.2.7 Гідродинамічне очищення мережі водовідведення м. 

Дергачі по вул. Сумський Шлях 

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.8 Гідродинамічне очищення мережі водовідведення м. 

Дергачі по вул. Суворова 

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.9 Гідродинамічне очищення мережі водовідведення м. 

Дергачі по вул. Соснова 

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.10 Гідродинамічне очищення мережі водовідведення у с. 

Великі Проходи  

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.11 Гідродинамічне очищення мережі водовідведення у с. 

Руська Лозова  

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.12 Гідродинамічне очищення мережі водовідведення у с. 

Гоптівка 

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.13 Виготовлення проектно-кошторисної документації об’єкту 

«Рекультивація системи очисних споруд «Біоплато» у с. 

Великі Проходи» 

 

 

200000,00 200000,00 
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1.1.2.13 Рекультивація системи очисних споруд «Біоплато» у с. 

Великі Проходи 

 
1000000,00 1000000,00 

1.1.2.14 Придбання насосу для мережі водовідведення  200000,00 200000,00 

1.1.2.15 Видатки на оплату послуг стороннім організаціям  300000,00 300000,00 

1.1.2.16 Виготовлення плану-схеми мереж водовідведення  200000,00 200000,00 

1.1.2.17 Придбання люків та кілець бетонних для мереж 

водовідведення м. Дергачі 

 
80000,00 80000,00 

1.1.2.18 Чистка колодязів мережі водовідведення за адресою м. 

Дергачі, вул. Центральна 

 
300000,00 300000,00 

1.1.2.19 Чистка колодязів мережі водовідведення за адресою м. 

Дергачі, вул. Садова 

 
300000,00 300000,00 

1.1.2.20 Чистка колодязів мережі водовідведення за адресою м. 

Дергачі, вул. Сумський шлях 

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.21 Чистка колодязів мережі водовідведення за адресою м. 

Дергачі, вул. Суворова 

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.22 Чистка колодязів мережі водовідведення за адресою м. 

Дергачі, вул. Соснова 

 
100000,00 100000,00 

1.1.2.22 Поточний ремонт фекальних насосів  200000,00 200000,00 

1.1.2.23 Придбання електроматеріалів та електроприладів для КНС  100000,00 100000,00 

1.1.2.24 Придбання обладнання для відключення неплатників  200000,00 200000,00 

1.1.3 Поводження з відходами  1 020 000,00  1 020 000,00  

1.1.3.1 Придбання сміттєвих баків  500000,00 500000,00 

1.1.3.2 Поточний ремонт сміттєвозів  500000,00 500000,00 

1.1.3.3 Придбання інвентарю  20000,00 20000,00 

1.2 Видатки на утримання гуртожитку по вул. Наукова, 28  2 170 000, 00  2 170 000, 00 

1.2.1 Видатки на оплату енергоносіїв  1000000,00 1000000,00 

1.2.2 
Видатки на придбання інвентарю, господарчих товарів, 

меблів, побутової техніки 
 250000,00 250000,00 

1.2.3 
Придбання люків та кілець бетонних для ремонту 

каналізації 
 20000,00 20000,00 

1.2.4 Видатки на оплату послуг стороннім організаціям   400000,00 400000,00 

1.2.5 
Придбання дизельної генераторної установки для 

обслуговування гуртожитку по вул. Наукова, 28 м. Дергачі 
 500000,00 500000,00 

1.3 
Видатки на утримання гуртожитків комунальної 
власності Дергачівської міської ради 

 500000,00 500000,00 
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1.4 

Капітальний ремонт водогону та участку від скважини 

до насосної станції другого рівня у с. Гоптівка (довжина 
650 м, заміна металевої труби на поліетиленову 
діаметром 90 мм) 

 200000,00 200000,00 

1.5 

Капітальний ремонт водогону на верхній частині 
участку від насосної станції до будинків у с. Гоптівка 
(довжина 1000 м, заміна металевої труби на 
поліетиленову діаметром 120 мм, труба для 

підключення до будинків діаметром 50 мм) 

 200000,00 200000,00 

1.6 Плановий ремонт водонапірної вежі  200000,00 200000,00 

1.7 
Капітальний ремонт будівлі водо насосної станції з 
заміною металевих труб на пластикові 

 200000,00 200000,00 

1.8 

Капітальний ремонт системи водопостачання в с. 
Великі Проходи по вул. Степова, вул. Миру, вул. 

Іллінська буд. №№ 22-38 

 750000,00 750000,00 

1.9 

Поточний ремонт кабельно-резервної лінії 
водопостачання насосної станції по вул. Центральна у 
м. Дергачі (у т.ч. придбання матеріалів) 

 350000,00 350000,00 

1.10 Періодична перевірка вузлів обліку електроенергії  400000,00 400000,00 

1.11 
Виготовлення проекту та технічних умов на вузли 

обліку електроенергії 
 500000,00 500000,00 

1.12 

Ввід в експлуатацію вузлів обліку електроенергії  з 
встановленням щитків ПЗР (прибор захисту релейний)  

і управління вуличним освітленням (згідно технічних 
умов АК «Харківобленерго») 

 200000,00 200000,00 

1.13 
Поточний ремонт щитових у багатоквартирних 
будинках 

 1000000,00 1000000,00 

1.14 
Чистка резервуарів системи водопостачання по вул. 

Польовій в с. Руська Лозова 
 150000,00 150000,00 

1.15 
Придбання 2-х електродвигунів для глибинних насосів 

с. Руська Лозова 
 100000,00 100000,00 

1.16 
Ремонт водонапірної вежі по вул. Матюшенка у с. 
Руська Лозова 

 200000,00 200000,00 

1.17 Придбання 2 насосів для перекачки води для  100000,00 100000,00 



1 2 3 4 5 

водонапірної вежі в с. Руська Лозова (вул. Польова, 
вул. Матюшенко, с-ще Нове, с-ще Питомник) 

1.18 

Поточний ремонт свердловини водопостачання 

адміністративної будівлі Козачолопанського 
старостинського округу 

 100000,00 100000,00 

1.19 
Капітальна чистка та реконструкція каналізаційної 
мережі с. Токарівка 

 300000,00 300000,00 

 1.20 
Капітальний ремонт виробничої бази КП 

«Дергачікомунсервіс» 
 3000000,00 3000000,00 

 

СССССССССССС 


