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Шановна пані Наталя!

Ваш проект «Чиста вода (забезпечення жителів Старого міста питною водою з 
артезіанської свердловини)», який поданий для участі в конкурсі «Бюджет громадських 
ініціатив м. Вінниці», зареєстрований за№Ко-01-38284 від 15.05.2017 р. та опрацьований 
виконавчими органами Вінницької міської ради, про що повідомляємо наступне.

Свердловини питної води розглядаються не як основні, а лише як альтернативні 
джерела водопостачання. Міська санітарно-епідеміологічна служба через засоби масової 
інформації наполегливо пропонує мешканцям використовувати воду із централізованої 
мережі водопроводу, оскільки вона проходить постійну очистку та відповідає 
встановленим вимогам якості. Згідно зауважень Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на всіх спорудах 
підземного водозабору необхідно встановити окремий облік споживання води та вести 
контроль за оплату використаної води, а це унеможливлюється тим, що до свердловин не 
приєднуються загальні мережі споживачів, і в затверджених тарифах немає такої 
послуги, як водоспоживання зі свердловин. Для надання споживачам якісної питної води 
із свердловин, потрібно постійно проводити контроль за якістю води і при необхідності 
проводити доочистку, якщо вода не відповідає стандарту, а це досить великі затрати.

Враховуючи вищевикладене, Ваш проект не може бути винесений на загальноміське 
голосування у зв’язку з тим, що він відповідає пункту 6 розділу 4 «Положенню про 
Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», нова редакція якого затверджена рішенням 
Вінницької міської ради №616 від 24.02.2017 року «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 25.12.2015 року №13 «Про бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», зі змінами, 
а саме, не фінансуються проекти, які при реалізації передбачають залучення додаткової 
чисельності працівників до штату бюджетної установи та постійного її утримання за 
рахунок коштів бюджету.

Дякуємо за свідому громадянську позицію та небайдужість. Запрошуємо в 
подальшому брати участь у відповідних проектах з метою розвитку міста Вінниці.
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