
Протокол №5

засідання робочої групи по розробці плану удосконалення послуг по 

забезпеченню якісною питною водою всіх жителів Баштанської обєднаної

територіальної громади

від 18.12.2017 м. Баштанка

Присутні;

Голова комісії -  Рубський Іван Васильович, міський голова;

Заступник голови комісії - Процак Олександр Володимирович, перший 

заступник міського голови.

Секретар комісії -  Савченко Оксана Олександрівна, спеціаліст І категорії 

відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою 

будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності;

Члени робочої групи:

Герасимлюк М икола Васильович-інженер з охорони праці 

КП «М іськводоканал»;

Кот В іктор Васильович-директор комунального підприємства 

«М іськводоканал»;

М олодецький Павло Іванович- т.в.о. Новоівнівського старости;

Рош иор Лю дмила М иколаївна- т.в.о. Новопавлівського старости;

Чернова Світлана М иколаївна - т.в.о. Н овосергіївського старости;

Х алабуда Олександр Васильович- т.в.о. П ісківського старости;

Луценко М икола Олексійович - т.в.о. П лющ івського старости;

Золотухіна О лена В олодимирівна - т.в.о.Христофорівського старост старости;

Воловин О лег М ихайлович - т .в .о . Я в а н с ь к о г о  старости;

Чухаренко Світлана М иколаївна - т.в.о. Н овоєгорівського старости. 

Запрошені:

Наталія Сафронова -  програмний спеціаліст USAID/DOBRE Program; 

Заболотня Л іда Іванівна-інспектор по роботі з органами самоорганізації 

населення;

Ковальова Любов Григорівна- головний спеціаліст відділу з питань засобів 

масової організації з населенням.

Порядок денний; .

1. Пріоритетність проектів по удосконаленню послуг по забезпеченню 

якісною питною водою всіх жителів ОТГ.

2. Визначення індектору результативності роботи по програмі 

«Добре».

І СЛУХАЛИ:

По першому питанню порядку денного виступила Сафронова Н. 

програмний спеціаліст U SAD/DO BRE Program, яка проінформувала присутніх 

щодо, пріоритетності наданих проектів, робочою групою, та визначення їх 

перш очерговості по фінансуванню. Також запропонувала придбання



І

автомобіля по вивозу мусора по програмі «Добре», та 30% , які повинні 

виділятися з міського бюджету в рамках співфінансування, перерозподілити 

на інші проекти.

ВИСТУПИЛИ:

Луценко М.О. заявив про те, що перш за все потрібно приділяти увагу 

тій громаді в якій не існує водомережі, а де с. Константинівка, 

с.Новопавлівка, с. Н овоівнівка. Також потрібно встановити обладнання 

доочистки технічної води безпосередньо на скважинах.

Кот В.В. - вніс пропозицію, щодо створення на сайті сервісу по 

обслуговуванню абонентів КП «М іськводоканал» (оплата через інтернет).

Рубський І.В.- зазначив, що першочергове фінансування по програмі 

«Добре» повинно розпочатися з встановлення облаш тування по доочистківоди 

у всіх ДНЗ та ЗОШ  об’єднаної територіальної громади та розроблення ГЖД по 

реконструкції водо мережі по ОТГ.

ВИРІШИЛИ:

П ризначити відповідальними за проекти: •

1. Придбання обладнання доочистки технічної води для всіх ДНЗ та 

ЗОШ по об’єднаній територіальній громаді.

2. Розроблення проектно-кош торисна документації по реконструкції 

водомережі в с.Константинівка, с. Н овосергіївка, с. Новопавлівка.

II СЛУХАЛИ:

Сафронова Наталя- довела до відома присутніх, що з 18 запропонованих 

позицій індикатору результативності роботи, потрібно обрати 5 по яким буде 

оціню ватися робота по запланованим проектам.

ВИРІШ ИЛИ:

Кот В.В., Луценко М .О., Ш афорост Н.Г., Волович О.М ., які внесли пропозиції 

по запропонованим пунктам виділити п. 3.7.8.17.18.

ВИРІШ ИЛИ:

Індикатор результативності роботи визначити по наступним пунктам:

1. Задоволеність громадян послугами водопостачання.

2. Рівень охоплення населення централізованою водою.

3 . Результати аналізу проб води у громадських колодязях.

4. Рівень зниження витрат на енергоносії КП  М іськводоканал».

5. Рівень оснащ еності водопровідної мережі.

Секретар комісії Л.І.Заболотня


