
Річний звіт начальника комунального підприємства
“Вінницяоблводоканал” за 2020 рік

З  метою  виконання  рішення  Вінницької  обласної  ради  27  сесії  7
скликання №553  від 20.12.2017 р.  для забезпечення прозорості,  відкритості,
вільного  доступу  громадян  до  інформації  щодо  діяльності  комунальних
підприємств,  установ,  закладів,  організацій  — об'єктів  спільної  комунальної
власності  територіальних  громад  області  в  мережі  Інтернет,  відповідно  до
наказу  КП “Вінницяоблводоканал”  №50  від  19.01.2018  року  “Про  Порядок
оприлюднення інформації щодо діяльності підприємства на офіційному сайті
підприємства  на  виконання  рішення  Вінницької  обласної  ради  №553  від
20.12.2017”  КП  “Вінницяоблводоканал”  інформує  про  роботу  керівника
підприємства за 2020 рік.

Аналіз  виконання  керівником  завдань,  обов’язків  та  положень,
визначених Статутом комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»

Керівник  підприємства  здійснює  виконання  завдань,  визначених
Статутом підприємства, який затверджений рішенням 44 сесії обласної Ради  7
скликання  від  23  липня  2020  року  №  954,  щодо  виробництва  та  реалізації
питної води населенню, питної і технічної води підприємствам міст, селищ та
інших  населених  пунктів  Вінницької  області;  проведення  досліджень  якості
води питної, стічної, поверхневої; проектних, проектно-вишукувальних робіт з
водопостачання та водовідведення, оцінки та паспортизації інженерних споруд
та інших об’єктів в м. Вінниці. 

Основна діяльність  підприємства  здійснюється  на  підставі  Ліцензії  на
право  провадження  господарської  діяльності  з  централізованого
водопостачання  та  водовідведення,  наданої  підприємству  на  безстроковій
основі  згідно  постанови  Національної  комісії,  що  здійснює  державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25.09.2018 року
№1095.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази

Підприємством  ведеться  системна  робота  направлена  на  технічне
переоснащення  об’єктів  водопостачання  і   водовідведення  та  зміцнення
матеріально-технічної бази.

Впродовж  2020 року спільно  з представниками, визначеними Світовим
банком  завершено  роботи  по  виготовлено  6  проектів   на  реконструкцію
магістральних мереж водопостачання та водовідведення міста Вінниці. 

На  належному рівні  проведена робота  з  підготовки  систем,  об’єктів   і
споруд підприємства до їх  експлуатації в зимовий період  2020-2021 років, що
дозволило  без  надзвичайних  ситуацій  та  аварій  пройти  половину
опалювального періоду.



З  метою  зменшення  екологічного  навантаження  на  навколишнє
середовище  впродовж  року  замінено  323  м  аварійних  мереж  каналізації.  З
метою покращення якості питної та зменшення втрат води  перекладено 3,9 км
особливо ненадійних дільниць водопроводу, промиті і прохлоровані всі ємкісні
споруди і водопровідні мережі.

За кошти  міського  бюджету  проведено  роботи  по  будівництву
самопливних  та  напірних  каналізаційних  мереж,  насосних  станцій  по  вул.
Чумацькій,  І  пров.  Турчановича,  вул.  Чехова.  Також  прокладено  нові
водопровідні  та  каналізаційні  мережі  по  вул.  Савченка  та  Луговій  з  новою
каналізаційною станцією.

Залучення  додаткових  джерел  фінансування  та  їх  раціональне
використання

Загалом у 2020 році було залучено капітальних інвестицій на суму  10,3
млн. грн., у тому числі:

За  програмою  «Охорона  та  раціональне  використання  природних
ресурсів»:

-  на  реконструкцію  дюкерного  переходу  напірного  каналізаційного
колектору  через  р.  Південний Буг  від  КНС №1А до  ОСК м.  Вінниці»  було
спрямовано 2,2 млн. грн. (кошти обласного бюджету);

За програмою «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

-   на реконструкцію ТП №99 по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниця –
спрямовано 0,9 млн. грн. (кошти державного бюджету).

Крім  того,  на  зазначений  об'єкт  було  залучено  0,4  млн.  грн.  власних
коштів підприємства.

Загалом  на  модернізацію,  капітальний  ремонт,  закупівлю  основних
засобів та інші капітальні інвестиції впродовж 2020 року було залучено власних
коштів підприємства на суму понад 2,5 млн. грн.

Протягом 2020 року продовжувалась робота в рамках Другого проекту
розвитку міської інфраструктури за кошти Міжнародного банку реконструкції
та  розвитку  і  Фонду  чистих  технологій,  освоєно  4,7  млн.  грн. капітальних
інвестицій.

Впродовж  звітного  періоду  здійснено   аналіз  міської  мережі
водопостачання,  розроблено  геоінформаційні  системи  та  гідравлічні  моделі.
Отримано позитивний експертний висновок проекту та проводилась підготовка
до  будівництва  і  тендерної  документації  (технічні  специфікації,  відомості
обсягів  робіт  і  креслення)  для  реконструкції  мереж  водопостачання  та
водовідведення.  Роботи  були  виконані   із   залученням  іспанської  фірми
“ЕПТІСА”. 

Метою  реалізації  спільного  з  Міжнародним  банком  реконструкції  та
розвитку  проекту  "Другий  проект  розвитку  міської  інфраструктури"  є
модернізація систем водопостачання м. Вінниці.

Проект реалізується з лютого 2017 року.
Загальна сума кредитних коштів згідно субкредитних договорів становить

– 16,0 млн. дол. США. 



Стан реалізації проекту.
На  кінець  2020  року  проведені  усі   заплановані  міжнародні  тендерні

процедури за погодженням із Світовим Банком.

 Закуплено  11  найменувань  спеціалізованої  техніки для  обслуговування
мереж  та  виконання  аварійних  робіт:  2  екскаватори-навантажувачі,  2
вантажних  автомобілі  з  кранами-маніпуляторами,  2  мулососи,  1
каналопромивна машина, 1 комбінований каналопромивний автомобіль, 3
спеціалізованих автомобілі для аварійного реагування. 

 Закуплено консультаційні послуги для здійснення аналізу міської мережі
водопостачання  та  розробки  геоінформаційної  системи  та  гідравлічної
моделі.  Підготовлено  проекти  та  тендерну  документацію  (технічні
специфікації,  відомості  обсягів  робіт  і  креслення)  реконструкції  мереж
водопостачання та водовідведення, реконструкції станції водопідготовки
та насосної станції міста Вінниця. Перед-контрактні послуги - допомога в
ході проведення торгів. В результаті проведення закупки консалтингових
послуг, контракт був укладений із іспанською фірмою - Представництвом
«Ептіса Сервісіос де Індженеріа, С.Л.» в Україні. Кількісні  та  якісні
показники виконання контракту:

 Розроблена та введена до експлуатації геоінформаційна система та гідравлічна
модель водопостачання м. Вінниці. 

 Підготовлено  7  проектів  та  тендерна  документація  (технічні  специфікації,
Відомості обсягів робіт і креслення) для реконструкції мереж водопостачання
та водовідведення м. Вінниці), а саме:

- Реконструкція магістральної мережі водопостачання м. Вінниці (від вул.
Пирогова до вул. Лебединського);

- Реконструкція  водогону  Д=600-500 мм по  вул.  Зарічній,  І.Богуна від
водопровідної станції "П'ятничани" до площі "Героїв Майдану" м. Вінниця;

- Реконструкція мережі водовідведення в м. Вінниця від КНС-1А по вул.
Г.Успенського до ОСК Сабарівське шосе;

- Реконструкція напірної каналізаційної мережі діаметром 600мм на 
ділянці від КНС №1 по вул. Князів Коріатовичів (вул. Свердлова) до ОСК 
Сабарівське шосе в м. Вінниці;

- Реконструкція мережі водовідведення в м. Вінниця від КНС-1 по вул. 
Князів Коріатовичів (колишня Свердлова)  до ОСК  Сабарівське шосе;

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Д=800 мм від 
вул. Ширшова до вул. Д. Нечая в м. Вінниця;

- Реконструкція  магістральної  мережі  водопостачання  м.  Вінниці  на
ділянці від ВНС "П'ятничани" до вул. Лебединського.

➢ Виконано  ескізний  проект  та  підготовлено  тендерну  документацію  на
реконструкцію  станцій  водопостачання  та  комплексу  очисних  споруд
водопостачання.

➢ Проведено міжнародні тендерні торги:



 Закупівля робіт з реконструкції мереж водопостачання та водовідведення міста
Вінниці (від вул. Пирогова до вул. Лебединського);

 Закупівля  послуг  з  будівельного  нагляду   за  реконструкцією  магістральної
мережі водопостачання м. Вінниці (від вул. Пирогова до вул. Лебединського). 

Оцінка контролюючими органами фінансово-господарської діяльності

У 2020 році на підприємстві було здійснено наступні   контрольні заходи: 
- незалежним  аудитом  ПП  Аудиторська  фірма  «Константа»,  аудит

фінансової звітності за 2019 рік;
- Управлінням  Північного  офісу  Держаудитслужби  перевірка

фінансово-господарської діяльності підприємства за період 2017-2019
років; 

- Сектором  НКРЕКП  у  Вінницькій  області  перевірка  з  питань
дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

- Управлінням  держпраці  у  Вінницькій  області  з  питань  дотримання
законодавства про працю.   

 За результатами перевірок суттєвих порушень не  виявлено. Зауваження
та незначні  недоліки усунуто в процесі проведення перевірок.

Забезпечення  кадрами,  їх робота

Підприємство забезпечено кваліфікованими досвідченими кадрами.  
Штатна  чисельність  працівників  підприємства  становить  926  штатних

одиниць.  На кінець звітного періоду на підприємстві фактично  налічується
795  чоловік  працюючих.  З  них  188  працівників  з  вищою  освітою,  22  –  з
неповною  вищою  освітою,  158  -  з  середньою  технічною,  183  працівники  з
середньою спеціальною освітою та 244 - з середньою освітою.

Якісний склад працівників підприємства відповідає вимогам Довідників
кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

З  метою  забезпечення  КП  “Вінницяоблводоканал”   кваліфікованими
кадрами  на  підприємстві,  враховуючи  специфіку  його  діяльності,  створено
Центр  професійного  навчання  кадрів,  який  надає  можливість  отримувати
теоретичні  і  практичні  знання  безпосередньо  на  об'єктах  підприємства  із
залученням фахівців відповідних напрямків. 

У  2020  році  було  проведено  підвищення  кваліфікаційного  рівня  19
робітникам,  присвоєно  професійні  кваліфікації  27  робітникам,  проведено
навчання та перевірку знань 551 робітників за професіями з питань охорони
праці  та  НПАОП,  навчання  та  перевірка  знань  89  інженерно-технічних
працівників з питань охорони праці та НПООП.

Для підвищення професійного рівня керівники, фахівці та професіонали
підприємства систематично приймають участь у науково-практичних семінарах
та конференціях.

Укомплектування  кадрів  здійснюється  у  відповідності  із  затвердженим
штатним розписом та рівнем професійної підготовки працівників.



Щодо звернень

В період з  01.01.2020 -  31.12.2020 року на КП “Вінницяоблводоканал”
надійшло 472 звернення громадян, що стосуються діяльності підприємства, на
які було надано відповіді, згідно чинного законодавства, а саме:

-  щодо підключення /відключення/ ремонту мереж водопостачання/ тиск
в мережі водопостачання — 135;

-  щодо підключення/ відключення/ ремонту мереж каналізації — 34;

-  щодо  укладання/  переукладання/продовження  договорів  про  надання
послуг з водопостачання та водовідведення — 9;

- щодо повірки, опломбування, ремонту приладів обліку — 31;

      - про тарифи — 2;

      - щодо нарахувань, перерахунку заборгованості, пільг — 208;

     - пропозицій щодо покращення сервісного обслуговування  — 4;

     - запитів про надання інформації — 8;

     - скарг щодо якості води — 5;

     - інші звернення — 36.


