
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»  на отримання кредиту на 

умовах овердрафту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

 
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»,      

з метою забезпечення ефективного управління підприємством, майно якого є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на отримання кредиту на умовах 

овердрафту до поточного рахунку з лімітом не більше 10 000 000,00  

(десять мільйонів) гривень в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"».  

 

2. Уповноважити генерального директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» Воротинцева Василя 

Альбертовича укласти Договір про надання кредиту на умовах овердрафту з 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"» на 

наступних умовах: терміном не менше ніж 12 місяців, з граничною ставкою не більше 

28% річних, без застави майна. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань: бюджету та управління майном; житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку. 

 

 

 
Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на отримання кредиту на умовах овердрафту 

в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ"» 
 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 
 

Мета: забезпечення ефективного управління підприємством, майно якого є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області. 

 

1.  Підстава розроблення проєкту рішення. 

 
Звернення КП ПОР «Полтававодоканал» від 05.07.2022 № 32/1737. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

  

Необхідність отримання овердрафту зумовлене потребою у поповненні 

обігових коштів підприємства, на придбання, модернізацію та реконструкцію 

основних засобів підприємства ( в зв’язку з високим їх зносом – 74%), оплати 

будівельних матеріалів, проведення закупок енергоефективного обладнання, 

розрахунків за електроенергію, оплати платежів до бюджету, виплати 

заробітної плати та для інших поточних виробничих потреб КП ПОР 

«Полтававодоканал». 

 

3.  Суть проєкту рішення. 

 

Надання дозволу КП ПОР «Полтававодоканал» на отримання кредиту на 

умовах овердрафту до поточного рахунку відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"» з лімітом не більше  

10 млн грн та терміном не менше ніж 12 місяців, з граничною ставкою не 

більше 28% річних, без застави майна. 

 

4.  Правові аспекти. 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

 

5.  Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Реалізація цього рішення не потребує матеріальних затрат. 
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6.  Позиція заінтересованих органів. 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованих органів. 

 

7.  Громадське обговорення. 

 

Не потребує громадського обговорення.  

 

8. Запобігання корупції 

 

Запобігання корупції забезпечується заходами передбаченими в 

Антикорупційній програмі КП ПОР «Полтававодоканал». 

 

9.  Прогноз результатів. 

 

Отримання овердрафту дозволить підприємству спрямувати оборотні 

кошти на вирішення першочергових потреб а саме: відновлення аварійних 

ділянок на мережах водопостачання та водовідведення, модернізацію 

обладнання, виплати заробітної плати, сплати за електричну енергію, тощо. 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку Сергій БЄЛАШОВ 

 

 


