Видання даної брошури було здійснено в
рамках проекту «Громадський контроль за
якістю
комунальних
послуг».
Проект
виконувався
громадською
організацією
«Агентство
економічного
розвитку
м. Вознесенська» при фінансовій підтримці
Міжнародного Фонду «Відродження».
Думки
висловлені
в
брошурі
не
обов’язково
відображають погляди Міжнародного Фонду
«Відродження» і є лише точкою зору її авторів.
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Вступ
1 листопада 2006 року в місті Вознесенську
розпочався проект «Громадський контроль за якістю
комунальних послуг», який був направлений на забезпечення
прозорості, об’єктивності та відкритості поширення
інформації про хід виконання «Стратегічного плану розвитку
житлово–комунального господарства м. Вознесенська на
2004-2010 рр.», а також залучення громадськості до розробки
пропозицій щодо внесення змін та доповнень до
Стратегічного плану.
За час реалізації проекту було проведено детальній
аналіз
виконання заходів передбачених Стратегічним
планом, для чого була створена та легалізована міською
радою громадська експертна рада, в яку ввійшли експерти у
сфері ЖКГ, працівники житлово-комунального господарства
та активні мешканці міста. Створена експертна рада
займалась аналізом Стратегічного плану розвитку ЖКГ, який
проводився по трьом основним напрямкам: житлове
господарство міста, водопостачання міста та благоустрій
міста. По кожному з напрямків за результатами аналізу було
підготовлено аналітичний звіт в я кому були представлені
основні недоліки, які були виявлені в ході аналізу та
розроблені практичні пропозиції по удосконаленню роботи
житлово-комунального господарства міста та визначені
приоритетні напрямки його розвитку.
Отриманні пропозиції та зауваження були оформленні
як проект рішення «Про внесення змін до Стратегічного
плану розвитку житлово-комунального господарства м.
Вознесенська на 2004-2010 рр.», який було винесено для
затвердження на сесії міської ради.
Громадська організація «Агентство економічного
розвитку м. Вознесенська» в особі директора Аверкової
Вікторії Вікторівни, дякує всім хто приймав участь у
реалізації даного проекту, і сподівається, що наші зусилля
були не даремними, та результат якого ми досягнули
спільною працею, дасть можливість покращити роботу
житлово-комунального господарства і підвищити якість і
доступність комунальних послуг.
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2.
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації по удосконаленню системи
управління та поводження
з твердими
побутовими відходами та впровадження
роздільного збору ТПБ
3. Закупка пластикових контейнерів для
індивідуального приватного сектору (33
тис.один)
4. Закупка оцинкованих контейнерів 1,3/3,0м 3
(600од.) для ресурс оцінних матеріалів (скло,
ПЕТ, папір)
5. Закупка контейнерів ємністю 1,1м 3 для
залишкового сміття
6. Закупка контейнерів емністю 5/12м 3 для
великогабаритного сміття та ТПБ в районах з
крупним рельєфом (10 од.) Закупка
контейнерів для безпечних відходів (12 од)
8. Організація системи транспортування по
збору ТПБ в т.ч.
9. Організація системи сортування твердих
побутових відходів в т.ч:
10. Проведення «круглих столів» за участю
громадських організацій по популяризації
роздільного збору ТПВ.
11. Проведення зустрічей з городянами по
місцю проживання по питанням роздільного
збору ТПВ
12. Організація лекцій - тренінгів в школах
з метою вироблення у дітей навичок
поводження з ТПВ.
13.Розробка
і
виготовлення
пам’ятки
школярам про поводження з ТПВ.
14.Розробка і проведення виховних заходів у
дитячих садках по формуванню у дошкільнят
навичок поводження з побутовими відходами
15. Розробка шкільної навчальної програми
по курсу «Валеологія» на тему роздільного
збору твердих побутових відходів
Всього
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4.
Проведення інформаційної компанії по
вихованню у населення міста навичок поводження з
твердими побутовими відходами.
5. запровадження переробки ТПВ на альтернативні
види палива
ПЕРЕЛІК
змін та доповнень цільової підпрограми по
стратегічному напрямку «Вдосконалення благоустрою
міста»
Фінансування
тис. грн
Оперативна ціль – Створення лінії по переробці
ТПВ на паливні брикети
1. Поточний ремонт виробничих ділянок в м.
Вознесенську
та
підготовка
їх
до 2008 р.
374,0
встановлення переробних комплексів.
2.
Придбання
ліній та необхідного
обладнання для виробництва паливних
брикетів, доставка та монтаж обладнання на
2008 р.
680,0
виробничі ділянки. Пуско - налагоджувальні
роботи
на ділянках. Підбір і навчання
виробничого персоналу
3. Придбання самоскиду для поставки
2008 р.
260,0
сировини та продажу продукції
4. Поставка сировини на виробничі ділянки.
Виготовлення паливних брикетів - Підготовка
системи опалення соціальної сфери міста до
2008 р.
1000
використання паливних брикетів. Продаж
паливних брикетів мешканцям міста, району
та комерційним структурам
Найменування заходу

Строки

Всього
2314
Оперативна ціль – Удосконалення системи поводження з твердими
побутовими відходами (ППБ)
1.Розробка
комплексної
програми
поводження
з
твердими
побутовими
2007
20,0
відходами
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Внесення змін до підрозділу
Стратегічного плану „Розвиток
житлового господарства”

Житлове господарство м. Вознесенська – підрозділ
місцевого господарського комплексу. Зважаючи на
функціональне призначення галузі
стан його
функціонування в повній мірі впливає як на
загальноекономічну, так і на соціальну ситуацію в місті.
Переважна частина житлового фонду міста
відноситься до забудови періоду 60-80-х років. Загальна
кількість житлових будинків в місті (без приватного
сектору) складає 370 одиниць, в тому числі в
комунальній власності 329 одиниць. Загальна площа
житлових будинків міста становить 686,9 тис. кв.м.
Середня житлова забезпеченість мешканців (житловий
фонд у розрахунку на 1 мешканця) складає 16,2 кв.м.
Питання енергозбереження (теплозабезпечення)
житлових будинків має велике значення, так як питома
вага енергоресурсів в затратах
на утримання і
експлуатацію житлових будинків складає 60-80%.
Враховуючи значне подорожчання енергоресурсів,
зменшення витрат на опалення надзвичайно актуальне в
даний час, оскільки впливає на платіжоспроможність
мешканців, а також знижує витрати паливо-енергетичних
ресурсів, тому з метою скорочення витрат на опалення та
покращення умов проживання мешканців міста до
Стратегічного плану планується включити наступні
заходи.
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ПЕРЕЛІК
змін та доповнень заходів цільової підпрограми по
стратегічному напрямку „Розвиток житлового
господарства”
Обсяг
фінансува
Найменування заходу
Строки
ння тис.
грн
Оперативна ціль – Впровадження енергозберігаючих заходів в
житлових будинках.
1.Проведення
аналізу
технічного
стану
житлових
будинків,
складання
графіку
тепломодернізації ж/б та інформування
2007 р.
50
громадськості
2. Здійснення тепломодернізаціїї житлових
будинків (утеплення зовнішніх стін)
3. Заміна вікон та дверей в місцях загального
користування, утеплення покрівель та підвалів,
встановлення жалюзів на продихах технічних
поверхів.
4.Видання інформаційних статей в ЗМІ про
переваги термомодернізації.
5.
Реконструкція
димоветканалів
в
багатоповерхових будинках
6.Скласти мапу теплозабезпечення міста
7.Здійснити розрахунки
рентабельності
системи теплопостачання міста
8.Проведення робіт по заміні зовнішніх
електричних вводів та внутрішньо будинкових
мереж електропостачання, заміна електрощитів
9. Завершити перевод на автономне опалення
квартир в житлових будинках.
10. Реконструкція котелень міста
Всього
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Внесення змін до підрозділу
Стратегічного плану
«Вдосконалення благоустрою
міста»
На сьогоднішній день 49 % території міста
охоплено контейнерним вивозом. Для цього в різних
районах міста облаштовано 101 сміттєзбиральний
майданчик, на яких розміщено 575 контейнерів для збору
сміття. Побутові відходи з іншої частини міста (51%)
збираються повідерним способом.
КП
«СОМ»
обслуговує 15 800 абонентів, а в кількісному виразі це
33180 чоловік – 86% від загальної кількості мешканців
міста
Проте вивезення на міське звалище великої
кількості (на рівні 32,7%) твердих побутових відходів,
які можуть бути використанні, як вторинні ресурси, що
призводить до погіршення екологічної ситуації,
переповнення та нераціонального використання міського
звалища, що тягне за собою додаткові фінансові витрати
на вивіз та утилізацію.
З метою удосконалення системи збору вивозу та
утилізації ТПБ було запропоновану включити до
Стратегічного плану наступні заходи:
1. Організація системи роздільного збору твердих
побутових відходів шляхом встановлення контейнерів
для роздільного збору сміття у впорядкованому секторі
та роздачі індивідуальних контейнерів мешканцям
приватного сектору.
2.
Розробка
маршрутів
по
вивезенню
відсортованих відходів.
3. Обладнання лінії по сортуванню та частковій
переробці твердих побутових відходів.
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2.Інвентарізація приватних вигрібних ям
3.Реконструкція КНС «Сир завод»
4.Будівництво КНС в
каналізаційних мереж

2008

20

2008

40

2008-2010

2312

2008-2010

120

2008-2010

95

р-ні Натягалівка та

5.Заміна насосного обладнання на каналізаційній
насосній станції по вул. Молодо гвардійській
60А та КНС «Щорса»
6. Реконструкція гребельних ємкостей для
водовідведення на каналізаційних насосних
станціях по вул. Молодо гвардійській, 60А і КНС
«Щорса»
Всього

7287
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Внесення змін до підрозділу
Стратегічного плану «Розвиток
і реформування водопровідноканалізаційного господарства»

Із загальної кількості населення 87,8 % охоплені
водопостачанням і 31 % населення охопленні послугами
водовідведення. Комунальне
підприємство
«Водопостачання м. Вознесенська» обслуговує 13 904
абонентів по водопостачанню, а в кількісному виразі це
27677 чоловік або 71 % від загальної кількості мешканців
міста, по водовідведенню обслуговуються 5550
абонентів , або 14800 чол. Це складає 38 % від загальної
кількості мешканців.
Згідно
проведеного
аналізу
основними
проблемами пов’язаними з водопостачанням та
водовідведенням в місті є:
1.
Незадовільний
технічний
стан
водопровідно-каналізаційної системи
2.
Невідповідність
насосних
агрегатів
потребам системи водопостачання
3.
Відсутність
автоматизованої
системи
управління
водопровідно-каналізаційним
господарством
4.
Великі втрати питної води
5.
Недостатня якість питної води
6.
Недостатня кількість питної води для
споживачів міста
7.
Часткова
забезпеченість
послугою
централізованого водовідведення в приватному
секторі
8.
Морально-застаріле
обладнання
для
зневоднення осаду
5

Тому з метою усунення перелічених проблем та підвищення
якості водопостачання та водовідведення пропонується
передбачити в стратегічному плані наступні заходи:
1.
Впровадження
автоматизованої
системи
управління в водопровідно-каналізаційному господарстві
2. Впровадження більш ефективного методу очистки
води
3.
Встановлення насосного обладнання з
високим ККД та з більшим строком експлуатації його на 10
років.
4. Реконструкція водопровідних мереж
з
використанням інноваційних технологій
5. Впровадження сучасного обладнання для
зневоднення осаду

ПЕРЕЛІК
змін та доповнень цільової підпрограми по
стратегічному напрямку «Розвиток і реформування
водопровідно-каналізаційного господарства»
Найменування заходу

Строки

Оперативна ціль. Реконструкція та ремонт системи водопостачання міста.
1. Реконструкція електролізної установки
та установка обладнання по очистці води на
2007-2008
200
майданчику насосної станції 2-го підйому по
вул. Матросова
2. Модернізація водопровідно-каналізаційного
2008-2010
5160
господарства із впровадженням АСУ:
3.
Підвищення
ефективності
управління
Постійно
комунальним
підприємством
на
основі
75
до 2010р.
удосконалення
методів
планування
і
включно
регулювання процесом управління
4. Реконструкція, капітальний ремонт та санація
2008-2010
4500
водопровідних мереж
5. Охорона та раціональне використання джерел
2007-2010
246
питного водопостачання
6. Програмне та технічне забезпечення
2007-2010
210
підприємства
7.
Проведення
інвентаризації
приватних
свердловин на якість води та відповідність їх 2007-2008
35
технічному та санітарному стану
8. Проведення робіт з будівництва та
реконструкції
систем
водопостачання
та 2007-2010
200
водовідведення (рибозахисна споруда)
9. Обладнання в місті пунктів по доочистці
2008-2010
250
питної води (бювети)- 10 шт
10.Встановлення на водопроводах дошкільних та
шкільних закладів автономних фільтрів та 2008-2010
250
систем очищення питної води
11. Встановлення фільтрів та пом'ягчувачів води
на насосній станції 2-го підйому по вул.. 2008-2010
400
Матросова,208, 3-го підйому по вул. Мічуріна,2
12. Капітальний ремонт існуючих будівель
водопровідної насосної станції «Калініна»
Всього
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Фінансува
ння тис.
грн

2008-2009

300
12301
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