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18 лютого перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко, заступники
голови обласної ради Олексій Чепурко, Олег Бєлоножко, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації та обласної ради, депутати обласної ради Іван
Сидоренко, Олексій Матюшенко, Олег Дядик обговорили питання роботи
житлово-комунального господарства області, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку.

Під час засідання було заслухано інформацію заступника директора Департаменту –
начальника управління житлово-комунального господарства Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури і житлово - комунального господарства
облдержадміністрації Едуарда Реви щодо виконання низки обласних Програм. Зокрема,
Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з
енергозбереження на 2015 – 2020 роки.

За інформацією Едуарда Реви, Програма була розрахована на 6 років і виконувалася в
два етапи. У зв’язку з нестабільним фінансуванням Програми упродовж 2019 року
(фактичні обсяги фінансування становили 36,3% від запланованих), було неповністю
відшкодовано з обласного бюджету частину відсотків за вже виданими кредитами на
реалізацію енергоефективних заходів. У 2020 році з обласного бюджету було
відшкодовано майже 2 млн грн по 276 кредитним договорам для ОСББ, ЖБК. Оскільки
термін дії даної Програми закінчився, Департаментом будівництва, містобудування та
архітектури і житлово - комунального господарства облдержадміністрації було
розроблено проєкт рішення обласної ради про продовження дії Програми. За словами
Едуарда Реви, це дозволить отримати необхідне відшкодування з обласного бюджету
10% відсоткової ставки по кредитах, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження
енергоефективних заходів до 31.12 2020 року включно.

У контексті даного питання присутні також заслухали голову ОСББ «Пушкіна –116»
Людмилу Болотіну, яка озвучила колективне звернення голів ОСББ м. Полтава щодо
необхідності продовження терміну дії Програми до 2025 року, важливості своєчасного
надходження коштів з обласного бюджету для відшкодування відсоткових ставок по
теплих кредитах. Учасники засідання підтримали пропозицію Людмили Болотіної про
ініціювання спільної наради голів ОСББ та представників банків-партнерів Програми для
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пошуку шляхів зниження чинних відсоткових ставок за кредитами.

Також Едуард Рева доповів про виконання обласної програми «Питна вода Полтавщини»
на 2011 – 2020 роки. Так, у 2020 році на виконання заходів Програми з обласного
бюджету було фактично спрямовано 8,35 млн грн. Зазначені кошти використані на
будівництво 6 артезіанських свердловин та капітальний ремонт водопровідної мережі на
території Полтавської області. Водночас, у с. Терентіївка Новоселівської громади та
селищі Опішня скважини побудовано, але проведені роботи повністю не профінансовані.

Учасники засідання акцентували увагу на необхідності комплексного підходу до
вирішення проблеми забезпечення якісною питною водою жителів області, проведення
моніторингу здійснених заходів в межах Програми та розглянули можливість залучення
кредитних коштів для фінансування вартісних проєктів водопостачання та
водовідведення тощо.

Окрім цього, у ході роботи були розглянуті інші питання роботи житлово-комунального
господарства області.
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