
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження переліку об’єктів, на які у 2021 році будуть 

спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до Обласної  
програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки,  

термін дії якої продовжено до 31.12.2021 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», частиною 1 статті 7 та статтею 13 Закону України «Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення», пунктом 3 розділу VII Обласної програми 
«Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, затвердженої рішенням четвертої 
сесії обласної ради шостого скликання від 30.03.2011, рішенням першого пленарного 
засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 № 121 
«Про продовження дії Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 
до 2021 року включно», з метою реалізації у 2021 році заходів, передбачених 
Обласною програмою «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки щодо надання 
якісних послуг водопостачання для населення та забезпечення їх потреб у питній 
воді, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів, на які у 2021 році будуть спрямовані кошти 
обласного бюджету, відповідно до Обласної програми «Питна вода Полтавщини»       
на 2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 31.12.2021, що додається  
на 3 аркушах. 

 
2. Органам місцевого самоврядування забезпечити обов’язкове 

співфінансування відповідно до переліку. 
 

3. Організацію виконання рішення покласти на Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури облдержадміністрації та Управління житлово-
комунального господарства облдержадміністрації, контроль за виконанням рішення на 
постійні комісії обласної ради: з питань житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету та 
управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА 
ОБЛАСНОЇ РАДИ        О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання 

п’ятої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

02.07.2021 №  

 

 

Перелік об'єктів, на які у 2021 році будуть спрямовані кошти обласного 

бюджету, відповідно до Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 

2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 31.12.2021 

 

№ 

пп 
Назва об'єктів та заходів 

Загальна 

кошторисна 

вартість, тис. 

грн 

З обласного 

бюджету, 

тис. грн 

З 

місцевого 

бюджету,  

тис. грн 

З інших 

джерел, не 

заборонених 

законодав-

ством,  

тис. грн 

Головний розпорядник коштів – Департамент будівництва, містобудування і архітектури 

облдержадміністрації  

1 

Будівництво артезіанської 

свердловини для КП 

«Опішнянська туберкульозна 

обласна лікарня Полтавської 

обласної ради» 

1 499,898 1 499,898 – – 

 РАЗОМ 1 499,898 1 499,898 – – 

Головний розпорядник коштів – Управління житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

2 

Капітальний ремонт 

артезіанської свердловини 

№5 в с. Щасливе Чутівського 

району Полтавської області 

(Чутівська ОТГ Полтавський 

район) 

675,000 337,500 337,500 – 

3 

Реконструкція свердловини 

№ 2 водозабору № 3 в                   

м. Полтава, КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

5 751,010 2 875,505 – 2 875,505 

4 

Будівництво артезіанської 

свердловини для 

господарсько-питного 

водозабезпечення по                

вул. Шевченка в с. Сергіївка 

Гадяцького району 

Полтавської області 

(Сергіївська ОТГ 

Миргородський район) 

2 235,844 1 117,922 1 117,922 – 

5 

Будівництво артезіанської 

свердловини в  

с. Криниця Лохвицького 

району Полтавської області 

(Лохвицька ОТГ 

Миргородський район) 

1 589,482 794,741 794,741 – 
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6 

Будівництво артезіанської 

свердловини для питного 

водопостачання мешканців 

села Безсали Лохвицького 

району Полтавської області 

(Лохвицька ОТГ 

Миргородський район) 

1 497,002 748,501 748,501 – 

7 

Нове будівництво 

експлуатаційної свердловини 

на воду № 2 для 

водопостачання східної 

частини с. Юсківці 

Лучанської сільської ради 

Лохвицького району 

Полтавської області 

(Лохвицька ОТГ 

Миргородський район) 

1 772,336 886,168 886,168 – 

8 

Будівництво експлуатаційної 

артезіанської свердловини 

для водозабезпечення 

господарсько-питних потреб 

населення с. Терентіївка 

Полтавського району 

Полтавської області 

(Новоселівська ОТГ 

Полтавський район) 

817,520 408,760 408,760 – 

9 

Будівництво артезіанської 

свердловини в с. Бесідівщина 

Гребінківського району 

Полтавської області 

(Гребінківська ОТГ 

Лубенський район) 

1 735,662 867,831 867,831 – 

10 

Будівництво артезіанської 

свердловини для 

водозабезпечення потреб 

жителів с. Гасенки 

Миргородського району 

Полтавської області 

(Комишнянська ОТГ 

Миргородський район) 

3 625,710 1 812,855 1 812,855 – 

11 

Нове будівництво 

артезіанської свердловини та 

водонапірної вежі для 

господарсько-питного 

водопостачання за адресою: с. 

Милорадове, вул. Л. Українки 

(Великорублівська ОТГ 

Полтавський район) 

5 118,896 2 559,448 2 559,448  – 

12 

Нове будівництво 

артезіанської свердловини та 

водонапірної вежі для 

господарсько-питного 

водопостачання за адресою:  

с. Калашники,  

вул. Центральна. 

(Мачухівська ОТГ 

Полтавський район) 

5 012,226 2 506,113 2 506,113  – 
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13 

Нове будівництво 

артезіанської свердловини та 

водонапірної вежі для 

господарсько-питного 

водопостачання за адресою:  

с. Мачухи, вул. Польова 

(Мачухівська ОТГ 

Полтавський район) 

4 993,846 2 496,923 2 496,923  – 

14 

Аналіз сучасного стану 

водоспоживання в об'єднаних 

територіальних громадах 

Полтавської області 

200,000 200,000 – – 

15 

Аналіз стану каналізаційних 

очисних споруд Полтавської 

області 

200,000 200,000 – – 

 РАЗОМ 35 224,534 17 812,267 14 536,762 2 875,505 

 ВСЬОГО 36 724,432 19 312,165 14 536,762 2 875,505 

 

 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального  

господарства Полтавської  

обласної державної адміністрації  Е. РЕВА 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження переліку об’єктів, на які у 2021 

році будуть спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до Обласної 

програми "Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії якої 

продовжено до 31.12.2021» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є актом 

індивідуальної дії. 

 

Мета: реалізація у 2021 році заходів, передбачених Обласною програмою «Питна 

вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки щодо надання якісних послуг 

водопостачання для населення та забезпечення їх потреб у питній воді. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення голів територіальних громад Полтавської області щодо 

будівництва та капітального ремонту артезіанських свердловин для забезпечення 

населення якісною питною водою. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлене необхідністю завершення заходів 

Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, які не були 

реалізовані у 2011 – 2020 роках, щодо підвищення ефективності і надійності 

функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які 

забезпечать поступове поліпшення якості питної води, у зв’язку з продовженням 

терміну дії програми до 31.12.2021. 

 

3. Суть проєкту рішення  

 

Проєкт рішення передбачає реалізацію заходів Обласної програми «Питна 

вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, які не були реалізовані у 2011 – 2020 

роках, з будівництва та капітального ремонту артезіанських свердловин 

протягом 2021 року для забезпечення населення якісною питною водою, у 

зв’язку з продовженням терміну дії програми до 31.12.2021. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», Обласної програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, рішення № 121 першого пленарного засідання 

четвертої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради «Про 
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продовження дії Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 

до 2021 року включно». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення потребує фінансування з обласного бюджету у 

розмірі 19,3 млн грн. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

 

Проєкт рішення погоджений з Департаментом економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації та 

Департаментом фінансів Полтавської облдержадміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.  

 

8. Запобігання корупції 
 

Проєкт рішення не містить правил і процедур, які б мали ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Виконання рішення дозволить реалізацію 13 проєктів з будівництва та 

капітального ремонту артезіанських свердловин, а також проведення аналізу 

сучасного стану водоспоживання в об'єднаних територіальних громадах 

Полтавської області та аналізу стану каналізаційних очисних споруд Полтавської 

області в межах заходів Програми. 
 

 

 

Начальник Управління 

житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної  

державної адміністрації                              Е. РЕВА 


