
Звіт про виконання заходів відвідної програми та фактичне використання 

бюджетних коштів, отриманих на їх реалізацію в 2014 році 

 

Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства 

 
Заходи, затверджені 

програмою на поточний рік 

Бюджетні 

призначення, 

заплановані 

на 

реалізацію 

відповідних 

заходів на 

поточний рік 

Фактично реалізовані заходи 

програми з початку року 

Бюджетні 

кошти, отримані 

з міського 

бюджету на 

реалізацію 

програми 

З початку року 

1 2 3 4 
Придбання екскаватора 268550,00 Екскаватор ЕО-2621 на базі МТЗ 81.1 268550,00 

Заміна насосного обладнання на 

станціях 2-го і 3-го підйому питної 

води 

80000,00 Насос BL65/170-15/2, прилад 

керування COR2-15,0 

80000,00 

Заміна насосного обладнання на 

КНС 
118698,00 Насос 2СМ250-200-400/6 з 

ел.дв.55/1000-2 шт.; Насос СМ150-

125-315/4 з ел.дв.45/1500-2шт. 

118698,00 

Розроблення схеми оптимізації 

роботи систем централізованого 

водопостачання та водовідведення 

74976,00 Виконано схему: «формування 

рекомендацій з оптимізації роботи 

мереж водопостачання м.Конотоп» 

74976,00 

Проведено дослідження з метою 

розробки політики КП ВУВКГ по 

залученню кредитних коштів та 

розробка техніко-економічного 

обґрунтування, економічних 

розрахунків (бізнес-плану) для 

комплексної модернізації системи 

водопостачання і водовідведення 

63355,00 Бізнес-план «Комплексна 

модернізація системи водопостачання 

та водовідведення в м.Конотоп» 

63355,00 

Придбання насосного обладнання 

для безперебійної роботи 

артезіанських свердловин 

113988,85 Насос ЕВЦ 10-63-65 – 1 шт.; 

Насос ЕВЦ 10-63-110 – 1 шт.; 

Насос ЕВЦ 12-160-100 – 1 шт.; 

Насос ЕВЦ 10-63-110 – 2 шт. 

113988,85 

Придбання помпи для 

відкачування рідких нечистот 
54000,00 Помпа АНС-130Б з двигуном в 

комплекті з рукавами 

54000,00 

Придбання пересувного 

електричного генератору 
39824,00 Електрогенератор Pro Max 7500 ЕА 39824,00 

Придбання муфт, кабелю та труб 

діаметром від 102 мм до 600 мм на 

випадок виникнення аварійних 

ситуацій 

55914,95 Труба 102*4 – 30м; 

Труба 159*6 – 10м; 

Труба 219*8 – 15м; 

Труба 273*8 – 15,01м; 

Труба 325*8 – 16,3м. 

55941,95 

Придбання ремонтних муфт, 

кабелю та труб діаметром від 102 

мм до 600 мм на випадок 

виникнення аварійних ситуацій 

53995,90 Ремонтну обойму 76-85 L-200-2шт.; 

Ремонтну обойму 76-85 L-150-2шт.; 

Ремонтну обойму 113-123 L-200-2шт.; 

Ремонтну обойму 151-161 L-300-2шт.; 

Ремонтну обойму 159-170 L-250-2шт.; 

Ремонтну обойму 108-118 L-200-2шт.; 

Ремонтну обойму 60-67 L-200-2шт.; 

Ремонтну обойму 102-112 L-200-2шт. 

53995,90 

 


