ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств
комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства
Полтавської області на 2019 – 2021 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 140 Господарського кодексу України, статтею
91 Бюджетного кодексу України, статтею 13 Закону України «Про теплопостачання»,
статтею 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення», пунктом 1 частини 3 статті 4 Закону України «Про житловокомунальні послуги», рішенням другого пленарного засідання четвертої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 09.04.2021 № 157 «Про
повернення в управління обласної ради комунальних підприємств», рішенням
пленарного засідання п’ятої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання
від 06.07.2021 № 223 «Про повернення в управління обласної ради ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
"ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"», зверненнями Полтавського обласного комунального
виробничого підприємства «Полтаватеплоенерго» від 31.08.2021 № 05-32/1595,
управління майном обласної ради від 08.09.2021 № 1279/04-12, з метою
забезпечення
належного
виконання
статутних
завдань
комунальними
підприємствами – виконавцями послуг з централізованого опалення, з
централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення Полтавської області,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Обласної програми фінансової підтримки підприємств
комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства
Полтавської області на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням пленарного
засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання
від 20.12.2019 № 1245 виклавши додаток 1 до Програми в новій редакції, що
додається на 4 аркушах.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління житловокомунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної
адміністрації та управління майном обласної ради.

2
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

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення пленарного засідання
сьомої сесії обласної ради восьмого
скликання 05.10.
2021 №
Додаток 1 до Програми

Напрями діяльності та заходи програми
Обласна програма фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного
господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки

№
з/п

1
1

Назва напрямку
діяльності

2
Забезпечення сталого
функціонування
підприємств
комунальної
теплоенергетики
Полтавської області

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

3
4
1.1 Сприяння
2019 – 2021
виконанню економічної
діяльності комунальних
підприємств за рахунок
залучення додаткових
обігових коштів для
здійснення поточної
діяльності. Субсидії та
поточні трансферти

Виконавці

5
Департамент будівництва,
містобудування і
архітектури та житловокомунального господарства
Полтавської обласної
державної адміністрації,
управління майном
обласної ради
ОКВПТГ «Лубнитепло-

Джерела
фінансування

6
Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

Орієнтовні обсяги
фінансування поетапно з
розбивкою по роках (у
разі довгострокового
терміну реалізації). В
іншому випадку – по
роках, тис. грн
2019 р.
2020 р.
2021 р.
7
2019 – 5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2020 – 15 000,000;
0,0;
0,0;
0,0

2

2

Забезпечення сталого
функціонування
підприємств
водопровідноканалізаційного
господарства
Полтавської області

підприємствам
(установам,
організаціям):
відшкодування різниці
в тарифах, що виникла
в 2017 – 2019 роках
між фактичною
2019 – 2021
вартістю теплової
енергії, послуг з
централізованого
опалення, постачання
гарячої води, що
вироблялися,
транспортувалися та
постачалися
споживачам, та
тарифами, що повинні
були встановлюватися
Полтавською обласною
радою
2.1 Сприяння
2019 – 2021
виконанню економічної
діяльності комунальних
підприємств за рахунок
залучення додаткових
обігових коштів для
здійснення поточної
діяльності. Субсидії та
поточні трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям):
відшкодування різниці

енерго»

2021 – 15 993,897;
0,0;
0,0;
0,0

Департамент будівництва,
містобудування і
архітектури та житловокомунального господарства
Полтавської обласної
державної адміністрації,
Управління житловокомунального господарства
та енергетики Полтавської
обласної державної
адміністрації,
КП «Миргородтеплоенерго»

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

Департамент будівництва,
містобудування і
архітектури та житловокомунального господарства
Полтавської обласної
державної адміністрації,
Управління житловокомунального господарства
та енергетики Полтавської
обласної державної
адміністрації,
КП «Миргородводоканал»

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

2019 – 5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2020 – 15 000,0;
0,0;
0,0;
0,0
2021 – 18 839,282;
0,0;
0,0;
0,0
2019 – 5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2020 – 2 355,561;
0,0;
0,0;
0,0
2021 – 0,0;
0,0;
0,0;

3

3

4

в тарифах, що виникла
в 2017 – 2019 роках
між фактичною
вартістю послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення,
постачання холодної
води та водовідведення,
що постачалися
споживачам, та
тарифами, що повинні
були встановлюватися
Полтавською обласною
радою
Сприяння виконанню
3.1 Сприяння
2019 – 2021
статутної діяльності
виконанню економічної
підприємств
діяльності комунальних
комунальної
підприємств, за
теплоенергетики
рахунок проведення
Полтавської області для капітальних вкладень.
проведення капітальних Капітальні трансферти
вкладень та придбання
підприємствам
основних засобів
(установам,
організаціям):
поповнення статутного
капіталу підприємств
комунальної
теплоенергетики
Сприяння
виконанню 4.1 Сприяння
2019 – 2021
статутної
діяльності виконанню економічної
підприємств
діяльності комунальних
водопровіднопідприємств, за

0,0

Департамент будівництва,
містобудування і
архітектури та житловокомунального господарства
Полтавської обласної
державної адміністрації,
управління майном
обласної ради,
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

Департамент будівництва,
містобудування і
архітектури та житловокомунального господарства

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;

2019 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0
2020 – 10 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2021 – 10 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2019 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0

4
каналізаційного
господарства
Полтавської області для
проведення капітальних
вкладень та придбання
основних засобів

рахунок проведення
капітальних вкладень.
Капітальні трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям):
поповнення статутного
капіталу підприємств
водопровідноканалізаційного
господарства

Начальник Управління житлово-комунального
господарства та енергетики
Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавської обласної
державної адміністрації,
управління майном
обласної ради,
КП ПОР
«Полтававодоканал»

селищний
бюджет;
власні
кошти

2020 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0
2021 – 20 000,000;
0,0;
0,0;
0,0

Е. РЕВА

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної
теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки»
Норма чинного рішення

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Пропозиції щодо внесення змін та доповнень

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування
поетапно з
розбивкою по
роках (у разі
довгостроков
ого терміну
реалізації). В
іншому
випадку – по
роках, тис.
грн

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

2019 р.
2020 р.
2021 р.
1

2

3

1

Забезпечення
сталого
функціонува
ння
підприємств
комунальної
теплоенергетики
Полтавської
області

1.1 Сприяння
виконанню
економічної
діяльності
комунальних
підприємств за
рахунок
залучення
додаткових
обігових
коштів для
здійснення
поточної
діяльності.
Субсидії та
поточні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям):
відшкодування
різниці в

4

2019 –
2021

5

6

7

1

2

3

Департамент
будівництва,
містобудування і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
ОКВПТГ
«Лубнитеплоенерго»

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

2019 –
5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0

1

Забезпечення
сталого
функціонува
ння
підприємств
комунальної
теплоенергетики
Полтавської
області

1.1 Сприяння
виконанню
економічної
діяльності
комунальних
підприємств за
рахунок
залучення
додаткових
обігових
коштів для
здійснення
поточної
діяльності.
Субсидії та
поточні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям):
відшкодування
різниці в

2020 –
15 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2021 –
15 993,897;
0,0;
0,0;
0,0

4

2019 –
2021

5

Департамент
будівництва,
містобудування і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
управління
майном
обласної ради,
ОКВПТГ
«Лубнитеплоенерго»

6

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

Орієнтовні
обсяги
фінансуванн
я поетапно з
розбивкою
по роках (у
разі
довгостроков
ого терміну
реалізації). В
іншому
випадку – по
роках, тис.
грн
2019 р.
2020 р.
2021 р.
7

2019 –
5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2020 –
15 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2021 –
15 993,897;
0,0;
0,0;
0,0

2

2

Забезпечення
сталого
функціонува
ння
підприємств
водопровідн
оканалізаційн
ого
господарства
Полтавської
області

тарифах, що
виникла в 2017
– 2019 роках
між
фактичною
вартістю
теплової
енергії, послуг
з централізованого опалення,
постачання
гарячої води,
що
вироблялися,
транспортувалися та
постачалися
споживачам,
та тарифами,
що повинні
були
встановлюватися
Полтавською
обласною
радою
2.1 Сприяння
виконанню
економічної
діяльності
комунальних
підприємств за
рахунок
залучення
додаткових
обігових
коштів для
здійснення
поточної
діяльності.
Субсидії та
поточні
трансферти
підприємствам

2019 –
2021

2019 –
2021

Департамент
будівництва,
містобудування і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
ОКВПТГ
«Миргородтеплоенерго»

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

Департамент
будівництва,
містобудування і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
ОКВПВКГ
«Миргородводоканал»

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

тарифах, що
виникла в 2017
– 2019 роках
між
фактичною
вартістю
теплової
енергії, послуг
з централізованого опалення,
постачання
гарячої води,
що
вироблялися,
транспортувалися та
постачалися
споживачам, та
тарифами, що
повинні були
встановлюватися
Полтавською
обласною
радою

2019 –
5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2020 –
15 000,0;
0,0;
0,0;
0,0
2021 –
18 839,282;
0,0;
0,0;
0,0

2019 –
5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2020 –
2 355,561;
0,0;
0,0;
0,0
2021 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0

2

Забезпечення
сталого
функціонува
ння
підприємств
водопровідн
оканалізаційн
ого
господарства
Полтавської
області

2.1 Сприяння
виконанню
економічної
діяльності
комунальних
підприємств за
рахунок
залучення
додаткових
обігових
коштів для
здійснення
поточної
діяльності.
Субсидії та
поточні
трансферти
підприємст-

2019 –
2021

2019 –
2021

Департамент
будівництва,
містобудування і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
Управління
житловокомунального
господарства
та енергетики
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
КП
«Миргородтеплоенерго»

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

Департамент
будівництва,
містобудування і
архітектури та
житловокомуналь-ного
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
Управління
житловокомунального
господарства
та енергетики
Полтавської

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

2019 –
5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2020 –
15 000,0;
0,0;
0,0;
0,0
2021 –
18 839,282;
0,0;
0,0;
0,0

2019 –
5 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2020 –
2 355,561;
0,0;
0,0;
0,0
2021 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0

3

3

Сприяння
виконанню
статутної
діяльності
підприємств
комунальної
теплоенергетики
Полтавської
області для
проведення
капітальних
вкладень та

(установам,
організаціям):
відшкодування
різниці в
тарифах, що
виникла в 2017
– 2019 роках
між
фактичною
вартістю
послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення,
постачання
холодної води
та водовідведення, що
постачалися
споживачам,
та тарифами,
що повинні
були
встановлюватися
Полтавською
обласною
радою
3.1 Сприяння
виконанню
економічної
діяльності
комунальних
підприємств,
за рахунок
проведення
капітальних
вкладень.
Капітальні
трансферти
підприємствам

2019 –
2021

Департамент
будівництва,
містобудуван
ня і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

2019 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0
2020 –
10 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2021 –
10 000,000;

3

Сприяння
виконанню
статутної
діяльності
підприємств
комунальної
теплоенергетики
Полтавської
області для
проведення
капітальних
вкладень та

вам
(установам,
організаціям):
відшкодування
різниці в
тарифах, що
виникла в 2017
– 2019 роках
між
фактичною
вартістю
послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення,
постачання
холодної води
та водовідведення, що
постачалися
споживачам, та
тарифами, що
повинні були
встановлюватися
Полтавською
обласною
радою
3.1 Сприяння
виконанню
економічної
діяльності
комунальних
підприємств, за
рахунок
проведення
капітальних
вкладень.
Капітальні
трансферти
підприємствам

обласної
державної
адміністрації,
КП
«Миргородводоканал»

2019 –
2021

Департамент
будівництва,
містобудування і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
управління

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

2019 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0
2020 –
10 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2021 –
10 000,000;

4
придбання
основних
засобів

4

Сприяння
виконанню
статутної
діяльності
підприємств
водопровідноканалізаційного
господарства
Полтавської
області для
проведення
капітальних
вкладень та
придбання
основних
засобів

(установам,
організаціям):
поповнення
статутного
капіталу
підприємств
комунальної
теплоенергетики
4.1 Сприяння
виконанню
економічної
діяльності
комунальних
підприємств,
за
рахунок
проведення
капітальних
вкладень.
Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям):
поповнення
статутного
капіталу
підприємств
водопровідноканалізаційного
господарства

ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»

2019
2021

–

Департамент
будівництва,
містобудування
і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
КП ПОР
«Полтававодоканал»

придбання
основних
засобів

0,0;
0,0;
0,0

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

Начальник Управління житлово-комунального
господарства та енергетики
Полтавської обласної державної адміністрації

2019 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0
2020 –
10 000,000;
0,0;
0,0;
0,0
2021 –
10 000,000;
0,0;
0,0;
0,0

4

Сприяння
виконанню
статутної
діяльності
підприємств
водопровідноканалізаційного
господарства
Полтавської
області для
проведення
капітальних
вкладень та
придбання
основних
засобів

(установам,
організаціям):
поповнення
статутного
капіталу
підприємств
комунальної
теплоенергетики
4.1 Сприяння
виконанню
економічної
діяльності
комунальних
підприємств, за
рахунок
проведення
капітальних
вкладень.
Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям):
поповнення
статутного
капіталу
підприємств
водопровідноканалізаційного
господарства

майном
обласної ради,
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»

2019
2021

–

0,0;
0,0;
0,0

Департамент
будівництва,
містобудування
і
архітектури та
житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
управління
майном
обласної ради,
КП ПОР
«Полтававодоканал»

Обласний
бюджет;
міський
бюджет;
селищний
бюджет;
власні
кошти

Е.РЕВА

2019 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0
2020 – 0,0;
0,0;
0,0;
0,0
2021 –
20 000,000;
0,0;
0,0;
0,0

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної програми
фінансової підприємств комунальної теплоенергетики та
водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області
на 2019 – 2021 роки»
Розробник проєкту рішення: Управління житлово-комунального господарства
та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є
актом індивідуальної дії.
Мета: забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними
підприємствами – виконавцями послуг з централізованого опалення, з
централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення Полтавської області.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Звернення
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»
від
31.08.2021
№ 05-32/1595, управління майном обласної ради від 08.09.2021 № 1279/04-12,
рішення другого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної
ради восьмого скликання від 09.04.2021 № 157 «Про повернення в управління
обласної ради комунальних підприємств» та рішення пленарного засідання
п’ятої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 06.07.2021 № 223
«Про повернення в управління обласної ради ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
"ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"». Рекомендації постійної комісії з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку від 04.10.2021 року з питання порядку денного № 8 «Про розгляд
проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної програми фінансової
підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного
господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Рішенням другого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської
обласної ради восьмого скликання від 09.04.2021 року № 157 «Про повернення
в управління обласної ради комунальних підприємств» та рішенням пленарного
засідання п’ятої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання
від 06.07.2021 № 223 «Про повернення в управління обласної ради
ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"» повернуто в
управління обласної ради Комунальне підприємство Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал», Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство
теплового господарства «Полтаватеплоенерго» та Обласне комунально
виробниче підприємство теплового господарства «ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО»
(пункт 1 резолютивної частини рішення). З метою забезпечення виконання
Обласної програми фінансової підприємств комунальної теплоенергетики та
водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2021
роки, необхідно внести зміни до графи «Виконавці» додатку 1 до Програми.
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Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку від 04.10.2021 року, збільшити фінансування по напрямку Програми
№ 4 в 2021 році, за рахунок зменшення обсягів фінансування 2020 року, даного
заходу, що не були профінансовані.
3. Суть проєкту рішення
Внесення змін до додатку 1 до Обласної програми фінансової підтримки
підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного
господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки.
4. Правові аспекти
Господарський кодекс України (стаття 140), Бюджетний кодекс України
(стаття 91), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 16
частини 1 статті 43), Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
(стаття 4), Закон України «Про теплопостачання» (стаття 13), Закон України
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (стаття 13).
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проєкту рішення не потребує додаткових матеріальних витрат з
обласного бюджету
6. Позиція заінтересованих органів
Проєкт рішення не потребує додаткового погодження.
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 належному виконанню
комунальними підприємствами статутних завдань, а також має забезпечити
належне виконання обласною радою, як їх засновником, своїх організаційногосподарських повноважень.
Начальник Управління
житлово-комунального господарства
та енергетики Полтавської обласної
державної адміністрації

Е. РЕВА

