
Моніторинг та оцінка плану покращення надання послуги з водопостачання на 2018-2022 роки 

 

Результати надання послуг з 
водопостачання 

Визначення показників та одиниць виміру 
Плановий 
показник 

Фактич-

ний 
показник 

Підтвердження 

1. Рівень охоплення населення 
централізованим водопостачанням 
(у % до загальної кількості 
населення ОТГ) 
 

 

Визначення: Послуги водопостачання 
надаються більшості населення. 
Критерій: Співвідношення всього населення, та 
населення, яке користується послугами, 
відсоток 

 

20% 15% 

На початок реалізації проекту 
КП Міськводоканал 

обслуговувало 14,7 тис. осіб. 
Станом на кінець 2019 року 

населення забезпечене 
водопостачанням складає               
17,2 тис. осіб., що складає              

77 % від занальної кількості 
населення ОТГ. Таким чином 

приріст складає 15 %.  
(Таблиця 2.2. Розділу 2 

забезпечення населених 
пунктів  та населення 

системами централізованого 
водопостачання та 

водовідведення відповідно до 
інформації  

КП «Міськводоканал» про 
якість питної води та стан 
питного водопостачання у 

2019 році від 18.05.2020 № 68) 
https://bashtanskaotg.gov.ua/stora

ge/enterprises-

registry/enterprises/e1f0b03808e84

0beb9406c5bb7cf41b0.pdf 
 

Результати аналізу проб води у 
водопровідних мережах та 
громадських колодязях за 
мікробіологічними 

Визначення: % тестів води, у водопровідній 
мережі, які відповідають держ нормам. 
% тестів води, у громадських колодязях, які 
відповідають держ нормам. 
Критерій: % нестандартних проб води за 

20% 20% 

Відповідно до звіту КП 
Міськводоканал про 
результати відомчого 

лабораторного контролю за 
2019 роки від 23.01.2020                  

https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
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показниками (% проб, які 
відповідають держ. нормативам) 
 

 

мікробіологічними показниками № 10/21 у 2019 році за 
мікробіологічним показником 

було відібрано 625 проб, із 
яких 127 не стандартних, 

тобто 20% 
https://bashtanskaotg.gov.ua/stora

ge/enterprises-

registry/enterprises/4dc69d2501c01

7789fa03b9c4f2361a4.pdf 

9%  - 
Тести води у громадських 
колодязях не проводились 

Рівень зниження витрат на 
енергоносії КП .

Визначення: витрати на енергоносії знижені 
Критерій: співвідношення витрат на енергоносії 
для забезпечення надання  1м3 води після 
переоснащення до існуючих витрат. 

25% 14% 

Таблиця 5.1 Витрати 
електроенергії у системах 
водопостачання Розділу 5 

відповідно до інформації  
КП «Міськводоканал» про 
якість питної води та стан 
питного водопостачання у 

2019 році  від 18.05.2020 № 68 

питомі витрати електроенергії 
у 2018 складають                       

1,720 кВт.год/1000 м.куб, тоді 
як у 2019 році цей показник 
складає 1,488 кВт.год/1000 

м.куб, що свідчить про 
зменшення питомих затрат 

електроенергії на 14 % 
https://bashtanskaotg.gov.ua/stora

ge/enterprises-

registry/enterprises/e1f0b03808e84
0beb9406c5bb7cf41b0.pdf 

 
 

https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/4dc69d2501c017789fa03b9c4f2361a4.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/4dc69d2501c017789fa03b9c4f2361a4.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/4dc69d2501c017789fa03b9c4f2361a4.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/4dc69d2501c017789fa03b9c4f2361a4.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
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4. Задоволеність  громадян 
послугами водопостачання  

Визначення: Визначення: збільшення  кількості 
жителів, задоволених якістю надання послуги. 
Критерій: Кількість задоволених жителів до 
загальної кількості жителів, у відсотках 

40% 22% 

За результатами дослідження 
громадської думки щодо 

оцінки індикаторів громад 
учасниць програми DOBRE 

щодо якості послуги 
водопостачання 22 % 

опитуваних задоволені 
послугою.  

https://drive.google.com/file/d/1

vFZpXGZw6kUkgO5n0ZB5zo1

yw0yVZU4X/view 

Визначення: Зменшення кількості скарг, що 
надходять щорічно на 100 клієнтів 

Критерій: Співвідношення кількості скарг / 100 
осіб 

25 9 

Протягом 2018 року надійшло  
11 звернень громадян з питань 
водопостачання, за 2019 рік з 

питання забезпечення 
водопостачання звернулось            
9 осіб, що на 2 звернення 

менше, ніж у минулому році. 
https://bashtanskaotg.gov.ua/usefu

l-info/zvit-pro-zvernennya-

gromadyan-do-bashtanskoi-miskoi-

radi-za-2018-rik- 
https://bashtanskaotg.gov.ua/stora

ge/static-
pages/documents/16e1bcb58edaf4

48e66b0fd723d9b819.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/1vFZpXGZw6kUkgO5n0ZB5zo1yw0yVZU4X/view
https://drive.google.com/file/d/1vFZpXGZw6kUkgO5n0ZB5zo1yw0yVZU4X/view
https://drive.google.com/file/d/1vFZpXGZw6kUkgO5n0ZB5zo1yw0yVZU4X/view
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/zvit-pro-zvernennya-gromadyan-do-bashtanskoi-miskoi-radi-za-2018-rik-
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/zvit-pro-zvernennya-gromadyan-do-bashtanskoi-miskoi-radi-za-2018-rik-
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/zvit-pro-zvernennya-gromadyan-do-bashtanskoi-miskoi-radi-za-2018-rik-
https://bashtanskaotg.gov.ua/useful-info/zvit-pro-zvernennya-gromadyan-do-bashtanskoi-miskoi-radi-za-2018-rik-
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/16e1bcb58edaf448e66b0fd723d9b819.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/16e1bcb58edaf448e66b0fd723d9b819.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/16e1bcb58edaf448e66b0fd723d9b819.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/16e1bcb58edaf448e66b0fd723d9b819.pdf
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Результат Плановий показник 
Фактичний 
показник 

Підтвердження 

кількість Кошти що  виділені на розвиток 
місцевого водогосподарства  з місцевого 
бюджету (в тис. грн.) 

1800,00 669,6 

Протягом 2019 року надано фінансову 
підтримку КП «Міськводоканал» в 
сумі 137,5 тис. грн. (поточні 
трансферти для забезпечення 
водопостачання с Христофорівка – 

47,5 тис. грн. та с. Новосергіївка –  

90,0 тис. грн., виділено кошти в сумі 
532,1 тис. грн. На реалізацію проекту 
«Замінан насосного обладнання на 
свердловинах та запірної арматури в 
м. Баштанка та селах ОТГ».    
(Рішення міської ради від 12.02.2019 
№ 15, від 26.04.2019 № 12 та від 
23.12.2019 № 15  
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/cjs

bux4qq4g7x0611cq22rxiv 

https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/cjv
hrqc41tf250611oh8yma0g 

https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ck
4pghtj2nmlq0742xd0j5514 

кількість Замінено водопровідних мереж  (метрів 
погонних) 

3 2000 

Відповідно до інформації         
КП «Міськводоканал» від 18.05.2020 
№ 68 у 2019 році  прокладено труби 
довжиною 1260 м (реконструкція 

водогону в селі Новосергіївка) та 
довжиною 740м (прокладання 
трубопроводу для приєднання двох 
свердловин до водопроводу в селі 
Христофорівка)  
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterp

rises-
registry/enterprises/e1f0b03808e840beb940

https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/cjsbux4qq4g7x0611cq22rxiv
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/cjsbux4qq4g7x0611cq22rxiv
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/cjvhrqc41tf250611oh8yma0g
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/cjvhrqc41tf250611oh8yma0g
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ck4pghtj2nmlq0742xd0j5514
https://bashtanskaotg.gov.ua/documents/ck4pghtj2nmlq0742xd0j5514
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
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6c5bb7cf41b0.pdf 
 

кількість Встановлених лічильників на підземних 
водозаборах (шт.) 

8 8 

Відповідно до інформації КП 
«Міськводоканал» від 18.05.2020 № 68 
у 2019 році встановлено 8 лічильників 

https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterp
rises-

registry/enterprises/e1f0b03808e840beb940
6c5bb7cf41b0.pdf 

 

 

 

https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf
https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/enterprises-registry/enterprises/e1f0b03808e840beb9406c5bb7cf41b0.pdf

