
Автоматизована інформаційна система 
«Облік видобутку і транспортування води, реалізація 

води та додаткових послуг»



Забезпечити спеціалістів підприємства
ефективним інструментом 

автоматизації технологічних процесів обліку
видобутку та закупівлі води, транспортування 

води, надання послуг водопостачання, водовідведення, 
ведення фінансових розрахунків із споживачами послуг

Ціль впровадження



Створити динамічне ділове середовище для
керівництва підприємства,

забезпечити ефективним інструментом для підвищення 
ефективності проведення єдиної технічної і 

технологічної політики в секторі функціонування 
об’єктів водопостачання, надати можливість ведення 

оперативного аналізу кількісних та фінансових 
показників діяльності

Ціль впровадження



Впровадити в експлуатацію спеціалізовану систему 
«Облік видобутку і транспортування води, реалізація 

води та додаткових послуг» в виробничих підрозділах 
для автоматизації бізнес-процесу з врахуванням 

специфіки технології  роботи об’єктів 
життєзабезпечення у відповідності з  діючим 

законодавством,  методологію обліку і звітності 

Мета реалізації Проекту



Спеціалізована автоматизована інформаційно-аналітична 
система «Облік видобутку і транспортування води, реалізація 
води та додаткових послуг» функціонально  складається із 
підсистем:

- «Облік водопостачання та додаткових  комунальних  послуг, 
ведення фінансових розрахунків з побутовими  споживачами»; 
- «Облік водопостачання та ведення фінансових розрахунків з 
юридичними споживачами»;
- «Ведення господарської діяльності з водопостачання та 
водовідведення»;
- «Облік технічного обладнання»

Функціональний склад Системи



Система забезпечує: 
- облік  видобутку води;
- облік закупок води;
- облік транспортування води;
- облік стоків;
- розрахунок об’ємів та вартості наданих послуг споживачам;  
- фінансові розрахунки із споживачами;
- підвищення оперативності в веденні нарахувань і розрахунків  
з побутовими та юридичними споживачами послуг; 
- зменшення кількісті розбіжностей та похибок в облікових і 
управлінських операціях;

Експлуатація Системи



Забезпечує: 
- створення  інформаційної бази  для ведення управлінського 
обліку і звітності  у виробничій і фінансовій діяльності;
- підвищує оперативність  в отриманні необхідної  інформації;
- покращує аналітичну роботу з показниками діяльності;
- підготовку інформаційних і аналітичних матеріалів для аналізу і 
подання звітів;
- перехід на сучасні методи і технології формування, обробки і 
зберігання інформації – диджиталізацію одного із основних 
бізнес-процесів філії. 

Експлуатація Системи



Об'єктом автоматизації є виробничо-технологічна 
інфраструктура виробничих підрозділів підприємств 

водопостачання та водовідведення: робочі місця 
спеціалістів технічних підрозділів, абонентського відділу, 

робочі місця спеціалістів договірного відділу, юристів, 
спеціалістів  по веденню фінансово-економічної роботи, 

керівників

Об'єкт автоматизації



Internet

Технічні, планово-

економічні підрозділи, 

бухгалтерія 

підприємства

АІС

Верхній рівень
ієрархії системи

Організаційно-структурна схема Системи 

Виробничі підрозділи

Велика Багачка

АІС

АІС 

Виробничі підрозділи

Гаркушенці АІС

Виробничі підрозділи

Миргород

АІС

Виробничі підрозділи

Попівка

Нижній рівень
ієрархії системи

АІС

Керівництво

підприємства

WEB-
портал 

Локальна обчислювальна мережа

“Центр обробки і збереження 

інформації”  



Програмний комплекс Системи реалізований як 
модульна, ієрархічна, територіально розподілена  

система, що забезпечує колективну роботу 
персоналу виробничих підрозділів територіальних 

управлінь, філії та центрів прийняття рішень

Архітектура Системи



АІС,

СУБД 

Бухгалтерія

Відділ договірної і 

комерційної 

роботи

Абонентська 

група

Відділ водо-

постачання

Юридичні  

споживачі 

Центр обробки та 

збереження 

інформації  

Банки, фінансові 

установи

WEB-портал 

Споживачі інформації (доступ 

на читання, введення 

показників лічильників)

Відділ планування 

те економічної 

роботи

Побутові споживачі

НКРЕКП

Керівництво,

Центри прийняття 

рішень 

Функціональна взаємодія Системи



Структура Системи

“Виробничий і фінансовий 
менеджмент”

«Облік видобутку і 
транспортування води, реалізація 

води та додаткових послуг» 

Internet

Рівень
керівництва 

Рівень
виробничих підрозділів

Локальна обчислювальна мережа



Впровадження Системи дозволяєь автоматизувати і 
інформатизувати робочі місця спеціалістів технічних 

підрозділів, абонентського відділу, робочі місця 
спеціалістів договірного відділу, спеціалістів  по 

веденню фінансово-економічної роботи

Ефективність експлуатації



Результати експлуатації:
- упорядковані реєстри договірних відносин; 
- створена єдина інформаційна база споживачів, обладнання  
і приборів обліку води, електроенергії;
- підвищилась оперативність надання послуг побутовим і 
юридичним споживачам послуг (клієнтам); 
- налагоджені типові процеси фінансової взаємодії при 
розрахунках за послуги; 
- створюються всі умови для переходу на  сучасні методи і 
технології формування, обробки і зберігання інформації;
- зменшилась кількість розбіжностей та похибок; 

Ефективність експлуатації



В системі створені і розвиваються  сервіси 
максимального сприяння в зручності взаємодії з 
отримувачами послуг, сервіси  по інформатизації 
процесів доступу до інформації по нарахуваннях і 
оплатах, створюються сервіси електронної оплати 

послуг

Соціальна складова



Форма візуалізації інформації

Екранні форми системи та  варіанти  подання 
інформації для роботи



Споживачі по водопостачанню і водовідведенню -

схема



Схема підключення споживачів



Споживачі 



Схема підключення



Реалізація: користувачі в розрізі точок обліку



Реалізація послуг:врахування субабонентів



Прибори обліку та їх характеристики



Інформація по споживачу: деталізація точок і

приборів обліку, договірних відносин



Об’єкти видобутку води



Карточка побутового абонента



Карточка абонента



Стан фінансових розрахунків з абонентом



Робота з банками та фінансовими установами



Звіт за послуги водопостачання



Задачі автоматизації та інформатизації,

які вирішує Система

В системі реалізовані технологічні алгоритми розрахунків і 
обліку та передбачена можливість отримання для 
моніторингу, аналізу та друку:

• реєстр балансового розмежування мереж, споруд та обладнання з 
прив’язкою до об’єктів водопостачання/водовідведення та споживачів;

• значення основних технічних характеристик, наявності відповідної 
документації, дозвільних документів;

• реєстр лічильників технологічного та комерційного обліку води/стоків з 
вказанням заводського №; дати держповірки, дати  та місця встановлення 
і датою чергової держповірки.

• обсяги піднятої води по кожному водозабору з розподілом: на воду 
власного видобутку питну і технічну і покупну з вказанням  джерела;

• обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди, по кожному 
пункту окремо; 

. 



Задачі  автоматизації та інформатизації, які 

вирішує Система

А також:

• витрати води на технологічні потреби по кожному пункту;

• обсяги втрат та витрат на власні потреби підприємства;

• витрати електроенергії: питомі норми та факт витрат по об’єктам 
водопостачання та водовідведення,  окремо за видами електроенергії 
(активна, реактивна);  

• реєстр  договорів  і лімітів на послуги, що надаються;

• реєстр усіх споживачів  водопостачання та водовідведення з прив’язкою 
до платників послуг, населених пунктів та/або залізничних станцій, джерел 
водопостачання, категорії підприємств, категорії цін, назви отриманих 
послуг (вода), та інше.

• реєстр приборів обліку: тип, номер, дата установки, дата наступної 
повірки, місце встановлення;

• розрахунок пільг  та інтеграція даних по субсидіях, взаємодія з відділами  
соцзахисту;



Задачі автоматизації та інформатизації, які 

вирішує Система

А також:

• можливість взаємодії з фінансовими установами, обробка виписки банків;

• схеми підключення та взаємодії  пунктів видобутку води та споживачів 
послуг;

• відомості реалізації послуг по кожній станції (населеному пункту) з повним 
переліком  споживачів для щомісячного внесення обсягів спожитої води 
(населення, бюджет,  підприємства, власне споживання, втрати) окремо за 
якістю води: вода питна, технічна вода; 

• відомості реалізації послуги водовідведення по кожній станції (населеному 
пункту) з повним переліком  споживачів послуги (населення, бюджет, 
сторонні,  підприємства, власне споживання, втрати); 

• аналіз кількісних та фінансових показників  діяльності за будь-який період 
та в будь-якім розрізі з ціллю  підготовки  прийняття  рішень;



Технології і Традиції

http://it.pamak.com.ua

Компанія «ПАМАК»:

03150,м. Київ, вул. Предславинська 35,

корп. 21, оф. 501.


