
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 
 

Про виконання Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 – 2022 роки  
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши звіт директора Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики 

Полтавської обласної військової адміністрації Е. Реви, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

звіт про виконання Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням пленарного 

засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019  № 1245 (зі змінами), що додається на 2 аркушах, взяти до відома.  

 
 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 



Додаток 

до рішення пленарного 

засідання двадцять другої 

позачергової сесії обласної ради 

восьмого скликання  

01.01.2023 № 

 

ЗВІТ 

про виконання Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки  

 

Обласна програма фінансової підтримки підприємств комунальної 

теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської 

області на 2019 – 2022 роки затверджена рішенням пленарного засідання 

двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019 № 1245 зі змінами (далі – Програма). Відповідальними 

виконавцями Програми є Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної 

державної адміністрації, Управління житлово-комунального господарства та 

енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, Управління майном 

обласної ради. 

Метою Програми є забезпечення сталого функціонування комунальних 

підприємств, які є виконавцями послуг з постачання теплової енергії, послуг з 

централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого 

постачання холодної води та послуг з централізованого водовідведення. 

Програмою передбачене фінансування заходів на суму                                  

734001,787 тис. грн. Фактично використано коштів обласного бюджету 

655287,584 тис. грн (89,3% від плану). 

За напрямками 1, 2 Програми передбачалось надання фінансової 

підтримки комунальним підприємствам, або їх правонаступникам, по 

відшкодування різниці в тарифах, що виникла в 2017 – 2019 роках, між 

фактичною вартістю комунальних послуг, що вироблялися, транспортувалися 

та постачалися споживачам, та тарифами, що повинні були встановлюватися 

підприємствам Полтавською обласною радою на загальну суму                           

82 188,74 тис. грн.  

Загальний обсяг фінансування заходів із відшкодування різниці між 

розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги становить                    

19 000,00 тис. грн. Кошти спрямовані наступним підприємствам: 

ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» – 9 000,00 тис. грн, 

ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» – 5 000,00 тис. грн, 

КП «Миргородводоканал» – 5 000,00 тис. грн.  

Кошти були використані для погашення заборгованості за спожиті 

енергоносії, оплату праці та сприяли  виконанню економічної діяльності 

комунальних підприємств.  
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За напрямками 3, 4 Програми передбачалось фінансування для 

поповнення статутного капіталу комунальних підприємств на загальну суму 

595 050,0 тис. грн.  

Загальний обсяг проведеного фінансування заходів Програми із 

поповнення статутного капіталу підприємств становить 581 550,00 тис. грн., в 

тому числі: ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» – 313 850,00 тис. грн, ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» – 20 600,0 тис. грн, КП ПОР «Полтававодоканал» – 

247 100,00 тис. грн. 

Кошти були спрямовані на виконання заходів із підготовки об’єктів 

систем життєзабезпечення до роботи в осінньо-зимовий період, оновлення 

парку технологічного обладнання, виконання робіт технічного переоснащення 

котельного обладнання, виконання заходів із забезпечення об’єктів критичної 

інфраструктури резервними джерелами живлення, проведення робіт з 

капітального ремонту та реконструкції мереж теплопостачання, 

водовідведення.  

За напрямком 5 Програми щодо підтримки місцевої інфраструктури 

територіальних громад області під час дії воєнного стану, обсяг фінансування 

на 2022 рік передбачений в сумі 56763,047 тис. грн. 

Загальний обсяг проведеного фінансування становить:54737,584 тис. грн, 

у тому числі: Кременчуцькому міському бюджету для здійснення заходів на 

об’єктах критичної інфраструктури міста на загальну суму 54 623,039 тис. грн, 

для введення в експлуатацію. об’єктів завершеного будівництва 

територіальних громад області – 114,545 тис. грн.  

Завдяки фінансовій підтримці підприємств теплопостачання та 

водопостачання за Обласною програмою фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 – 2022 роки забезпечено стабільну роботу 

підприємств щодо надання безперебійного постачання  комунальних послуг 

населенню, особливо в період воєнного часу. 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

будівництва, містобудування і  

архітектури, житлово-комунального  

господарства та енергетики  

Полтавської обласної  

військової адміністрації      Едуард РЕВА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про виконання Обласної програми фінансової 

підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-

каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки»  

 

Розробник проєкту рішення: Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської 

обласної військової адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: дотримання пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

На виконання пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» подання звіту про виконання Обласної програми 

фінансової підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-

каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлене необхідністю звітування про виконання 

Обласної програми фінансової підприємств комунальної теплоенергетики та 

водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 –  

2022 роки по завершенню терміну її реалізації. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає звіт про стан реалізації заходів Програми 

протягом 2019 – 2022 років. 

 

4. Правові аспекти 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення не потребує матеріальних витрат з обласного 

бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих органів 

 

Проєкт рішення не потребує погодження. 
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7. Громадське обговорення 

 

Даний проект не потребує громадського обговорення.   

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які мають ризики 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 

9. Прогноз результатів. 

 

Прийняття цього рішення сприятиме дотриманню чинного законодавства в 

частині звітування про виконання цільової програми. 

 

 

 

Директор Департаменту  

будівництва, містобудування і  

архітектури, житлово-комунального  

господарства та енергетики  

Полтавської обласної  

військової адміністрації      Едуард РЕВА 

 

 


