
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства  

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, частиною четвертою статті  

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частинами четвертою, 

п’ятою статті 57, частиною четвертою статті 78 Господарського кодексу України, 

враховуючи звернення Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» від 22.11.2022 № 32/4090, з метою забезпечення підприємства 

альтернативним джерелом енергопостачання для стабільного надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення населенню, 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Збільшити статутний капітал Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал» на суму 74 000 000,00 грн (сімдесят чотири 

мільйони гривень 00 копійок) за рахунок внеску власника на розрахунковий рахунок 

підприємства, що відкритий в комерційному банку. 

 

2. Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

(в.о. генерального директора – Третяк Микола Юрійович) розробити та подати на 

затвердження Управлінню майном обласної ради нову редакцію статуту 

підприємства. 

 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном 

обласної ради та Департамент фінансів Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації). 

 

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

ради з питань: житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку; бюджету та управління майном. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Полтавської обласної ради 

«Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства  

Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення підприємства альтернативним джерелом енергопостачання 

для стабільного надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення населенню. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення підготовлений Управлінням майном обласної ради на 

підставі звернення Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» від 22.11.2022 № 32/4090. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення забезпечить Комунальне підприємство 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» альтернативним джерелом 

постачання енергії, а саме: дизельними генераторами, які дадуть можливість 

стабільно працювати підприємству та забезпечать надання послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення населенню на випадок 

надзвичайної ситуації. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає здійснення внеску власником на поповнення 

статутного капіталу Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» для придбання необхідного обладнання для забезпечення 

альтернативного джерела енергопостачання. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Господарського кодексу України. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення потребує виділення з обласного бюджету  

74 000 000,00 грн. (сімдесяти чотирьох мільйонів гривень 00 копійок). 
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6. Позиція заінтересованих органів 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованих органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

Перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, що 

відкритий не в установі Державної казначейської служби України, а в 

комерційному банку, ускладнює здійснення контролю за цільовим 

використанням коштів, що в свою чергу може містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, але на 

підприємстві з метою мінімізації корупційних ризиків затверджена та діє 

антикорупційна програма. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Збільшення статутного капіталу забезпечить Комунальне підприємство 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» альтернативним джерелом 

енергопостачання для стабільної роботи. 

 

 

 

Голова постійної комісії обласної ради  

з питань бюджету та управління майном      Лариса БОСЕНКО 

 


