Обґрунтування
щодо необхідності схвалення/затвердження
інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки
Згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального
господарства України від 14.12.2012 р. № 630, постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 р. № 381 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11.01.2013 р. за № 98/22630, суб’єктам природних монополій, які в
установленому законодавством порядку отримали ліцензію на право здійснювати господарську
діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою визначення
обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної
складової тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за регульованим тарифом
на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами,
необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати інвестиційну програму.
Розроблення інвестиційної програми обласного комунального виробничого підприємства
“Дніпро-Кіровоград” обумовлено:
– необхідністю зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг
централізованого водопостачання та водовідведення;
– необхідністю покращення технічного стану об’єктів та споруд обласного комунального
виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград";
– необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до
нього планового прибутку;
– обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному
технічному стані об’єктів та споруд ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.
Метою програми є поліпшення забезпечення населення Кіровоградської області питною
водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування ВКГ,
здійснення робіт по ремонту та реконструкції об’єктів ВКГ, зменшення виробничих витрат
підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення
економічно обґрунтованих тарифів на послуги, передбачені ліцензійною діяльністю.
Основними завданнями підприємства на шляху раціонального та економного використання
ресурсів є:
- впровадження приладів обліку на етапах добування, подачі та реалізації води;
- відновлення, модернізація насосного обладнання, реконструкція очисних споруд;
- зонування водопровідних систем, впровадження регуляторів тиску;
- встановлення обґрунтованих нормативів на виробничі потреби;
- впровадження регулювання частоти обертання приводів насосних агрегатів;
- диспетчеризація та автоматизація технологічних процесів;
- створення комплексних структур керування процесом енергоефективного водопостачання
та водовідведення.
Обсяги фінансового забезпечення програми на 2017-2020 роки складають 745567,37 тис. грн.
в тому числі в 2017 році 245982,26 тис. грн. без ПДВ з них 230876,2 тис. грн. без ПДВ за рахунок
позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 15106,06
тис. грн. без ПДВ (з них 9951,93 тис. грн. на послуги водопостачання та 5154,13 тис. грн. на
послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань.
Виконання програми дасть можливість забезпечити:
– зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопідготовки,
транспортування питної води, а також водовідведення та очистки стоків, що дозволить в
подальшому зменшити економічне навантаження на тариф на послуги централізованого
водопостачання та водовідведення;
– впровадження на підприємстві сучасних технологій;
– стабілізацію роботи;
– удосконалення обліку питної води та стічних вод;
– поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання та водовідведення.

