
  

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
                                          восьмого скликання  

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку 

 

04 жовтня 2021 року                              м. Полтава                                           № 7 

Головуючий: Бєлашов Сергій Володимирович – голова постійної комісії. 
 

Присутні члени постійної комісії: Матюшенко Олексій Володимирович – 

заступник голови постійної комісії, Мірошніченко Людмила Вікторівна – 

заступник голови постійної комісії, Копотун Костянтин Іванович – секретар 

постійної комісії, Устименко Юлія Сергіївна.  
 

Відсутні члени постійної комісії: Говоренко Володимир Олександрович – 

заступник голови постійної комісії.  
 

Взяли участь: 

Біленький          голова обласної ради 

Олександр Юрійович 

 

Чепурко          заступник голови обласної ради 

Олексій Григорович 

 

Лунін 

Дмитро Сергійович 

 

Паутова 

Тетяна Олександрівна 

 

 

Левакіна 

Оксана Віталіївна 

 

 

 

Алєксєєва 

Олена Володимирівна 

перший заступник голови Полтавської 

обласної державної адміністрації 

 

заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної 

ради 

 

заступник керуючого справами ‒ 

начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради  

виконавчого апарату обласної ради 

 

директор Полтавського регіонального 

управління Державної спеціалізованої 
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Воротинцев  

Василь Альбертович 

 

 

Годня 

Володимир Володимирович  

 

 

 

 

Гринюк 

Володимир Іванович 

 

Дядик 

Олег Олегович 

 

Заїка 

Андрій Валерійович 

 

 

Костенко 

Тетяна Вікторівна 

 

 

Кропивка 

Павло Анатолійович 

 

 

Москалик 

Іван Володимирович 

 

Олексенко 

Олександр Сергійович 

 

 

 

Приймак 

Дмитро Васильович  

 

 

 

фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому 

будівництву» 

 

генеральний директор Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» 

 

начальник управління капітального 

будівництва Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

 

головний спеціаліст ПП 

«ДНІПРОГІДРОПРОЕКТ» 

 

депутат обласної ради 

 

 

перший заступник директора Державного 

підприємства «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області» 

 

начальник Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації Полтавської 

обласної державної адміністрації 

 

директор Департаменту фінансів 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

 

депутат обласної ради 

 

 

генеральний директор Полтавського 

обласного комунального виробничого 

підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» 

 

директор Обласного комунального 

виробничого підприємства теплового 

господарства «Лубнитеплоенерго» 
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Процай 

Ігор Анатолійович 

 

Рева 

Едуард Васильович 

 

 

 

Сагайдачний  

Сергій Тимофійович 

 

Третяк 

Микола Юрійович 

 

 

 

Янко 

Світлана Антонівна 

 

депутат обласної ради 

 

 

начальник Управління житлово-

комунального господарства та енергетики 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

 

начальник управління майном обласної 

ради 

 

заступник генерального директора з 

економіки та фінансів Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» 

 

голова Обласного фонду підтримки 

індивідуального житлового будівництва 

на селі 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 06 липня 2021 року № 217 «Про встановлення тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства 

"Лубнитеплоенерго"». 

 

2. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення від                 

12 липня 2018 року №777». 

 

3. Про розгляд питання «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським 

обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства 

"Полтаватеплоенерго"». 

 

4. Про розгляд питання «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на отримання кредиту на умовах овердрафту». 

 

5. Про розгляд питання «Про збільшення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"». 
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6. Про розгляд питання «Про погодження КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» інвестиційної програми та плану розвитку. 

 

7. Про розгляд питання «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на придбання транспортних засобів через 

фінансовий лізинг. 

 

8. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної 

програми фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та 

водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на                               

2019 – 2021 роки». 

 
9. Про розгляд проєкту рішення «Про здійснення місцевого 

запозичення у 2021 році». 
 

10. Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету 

та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

11. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Програми та 

підтримки Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт- 

Полтава" на 2021 – 2023 роки». 

 

12. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України 

та Верховної Ради України щодо недопущення підвищення тарифів для 

населення». 

 

13. Про розгляд листа КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання 

погодження на зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за                       

I півріччя 2021 року на суму визначених капітальних видатків, спрямованих на 

аварійно-ремонтні роботи капітального характеру каналізаційного колектору 

заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр та капітального ремонту ділянки 

каналізаційного колектору заводу Знамено вул. Київське шосе, 70 А. 

 
14. Про розгляд листа генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка щодо можливості фінансування 

підприємства з метою запобігання кризової ситуації з опаленням. 
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15. Про розгляд листа генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка стосовно погодження створення 

дочірнього підприємства ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» з метою 

поліпшення сервісу обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг, 

які надає та планує надавати підприємство. 

 

16. Про хід виконання Комплексної програми поводження з твердими 

побутовими відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки. 

 

17. Про підсумки опалювального сезону 2020/21 року та завдання з 

підготовки до опалювального періоду 2021/22 року. 
 

18. Про стан капітальних та поточних ремонтів об’єктів соціальної 

сфери, культури, молоді та спорту Полтавщини у рамках програми «Велике 

будівництво». 

 

19. Про стан капітального, поточного, середнього ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення в розрізі 

новоутворених районів їх утримання та стан співфінансування даних робіт 

органами місцевого самоврядування. 
 

20. Про хід виконання обласної Програми забезпечення молоді житлом 

на 2018 – 2022 роки. 
 

21. Про хід виконання Цільової регіональної Програми «Власний дім» на            

2017 – 2021 роки. 
 

22. Про розгляд звіту про стан водоспоживання в об’єднаних територіальних 

громадах Полтавської області. 
 

23. Різне. 

 

Голосували за порядок денний за основу та в цілому: за – 5, проти – 0,                    

утримались – 0, не голосували – 0. 

 

Головуючий перед початком розгляду питань порядку денного наголосив, що 

відповідно до Рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні 

постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді 

питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного 

самостійного публічного оголошення про це під час засідання. 
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Розгляд питань порядку денного. 

 

1. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 06 липня 2021 року № 217 «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства 

"Лубнитеплоенерго"». 

 

СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що зміни у проєкті рішення – це 

технічні правки, які виникли у зв’язку зі зміною в законодавстві. 

Д. Приймака, який зазначив, що на сьогоднішній день застосовувати прийняті 

тарифи не можливо, оскільки Кабінет Міністрів України не затвердив типовий 

індивідуальний договір на надання послуг з постачання теплової енергії, тому 

виникла потреба внести зміни до зазначеного рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Матюшенко – запитав, чи стосуються зміни підвищення тарифів? 

І. Москалик – запитав, чи застосовує підприємство для своїх споживачів тариф на 

неіснуючу послугу з централізованого опалення, яка вартість газу врахована в тарифах 

на централізоване опалення, які збитки може понести підприємство в опалювальний 

період 2021/22 років. 

 

В обговоренні питання взяв участь: О. Біленький. 

 

Д. Приймак дав відповіді на поставлені питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Сагайдачного та Д. Приймака взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

06 липня 2021 року № 217 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним 

виробничим підприємством теплового господарства "Лубнитеплоенерго"». 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

2. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення від                 

12 липня 2018 року №777». 

СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що прийняття зазначеного 

проєкту рішення сприятиме поданню підприємствами теплового господарства 

розрахунків на теплову енергію та послуги з постачання енергії і постачання 

гарячої води на плановий період.  
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О. Олексенка, який зазначив, що дані зміни сприятимуть внесенню додаткової 

розширеної інформації з врахуванням нових вимог Порядку формування 

тарифів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Сагайдачного та О. Олексенка взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення від 12 липня 

2018 року №777». 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

 3. Про розгляд питання «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства 

"Полтаватеплоенерго"». 

 

СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що керівник підприємства надасть 

всі роз’яснення щодо встановлення тарифів. 

О. Олексенка, який зазначив, що питання тарифів постало перед Полтавською 

обласною радою у зв’язку з тим, що 07 липня 2021 року на засіданні НКРЕКП 

прийнята Постанова № 1085, відповідно до якої питання встановлення тарифів 

передано на місцеві рівні. На протязі трьох років НКРЕКП не переглядала 

тарифи для підприємства. Тарифи, які були прийняті НКРЕКП у кінці          

2018 року були економічно не обґрунтовані. Підприємство подало позов до 

НКРЕКП щодо збитків підприємства у розмірі 162 млн грн, що виникли 

внаслідок бездіяльності НКРЕКП. 

 Як формуються тарифи: підприємство бере природний газ, підігріває ним  

на теплоносії воду за допомогою мережевих водонасосів з використанням 

електричної енергії та обладнання, надає її споживачам в якості опалення та 

гарячої води. Тобто тариф – це є усі ці видатки, поділені на корисний відпуск.  

В розрахунки, які надані підприємством для розгляду включено 73 % – 

вартість природного газу, 4,2 % – електроенергія, 13,1 % – заробітна плата і 

9,7 % – ремонт та інші витрати. Всі попередні видатки регулюються на рівні 

держави, а це близько 92% і лише 8% підприємство використовує для 

здійснення поточної діяльності, модернізації та аварійних робіт. 

Тільки за минулий рік відбулося значне зростання цін, а саме: вартість 

природного газу зросла на 24 %, розподіл природного газу на 164%, 

електроенергія на 44%, водопостачання на 49 %. 

Стан основних засобів не покращується, їх первісна вартість становила                

572 млн грн, залишкова вартість становить 277 млн грн, тобто знос основних 

засобів – більше 50%. 

У минулому році підприємство отримало прибутку в розмірі 939 млн грн, 

з них заборгованість – 69 млн грн. 
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Тариф на підприємстві діє в розмірі 1596 грн за 1 Гкал, у інших 

підприємствах теплового господарства України тариф більший. Підприємство 

розрахувало новий тариф який становитиме 2549 грн за 1 Гкал, він на 100 % 

покриває видатки підприємства по природному газу, по розподілу природного 

газу, по електричній енергії та виконає вимоги щодо рівня заробітної плати по 

галузі. Рівень доходів та витрат підприємства на новому тарифі складатиме              

1,9 мільярди гривень. Підприємство на сьогоднішній день стоїть перед вибором: 

або сплачувати за природний газ або не сплачувати решту видатків. 

Різниця між економічно обґрунтованим тарифом і який застосовується на 

підприємстві, становить 1 мільярд гривень. Відповідно до законодавства, якщо 

орган місцевого самоврядування не встановить економічно обґрунтований 

тариф, то він має покрити ці видатки. 

У разі, якщо тарифи не будуть прийняті, то можлива зупинка роботи 

підприємства і, як наслідок, його банкрутство. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

С. Бєлашов – запитав, який реальний вихід з даної ситуації і чи вивчали на 

підприємстві умови підписаного Меморандуму щодо врегулювання проблемних 

питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальний 

період 2021/2022 років, на скільки відсотків пропонується збільшити тарифи в 

порівнянні з іншими підприємствами теплового господарства. 

О. Біленький – запитав, чому Меморандум був підписаний саме трьома мерами міст 

України? Можливо вони отримали компенсацію з державного бюджету? 

О. Чепурко – запитав, якщо у містах Дніпро, Житомир, Львів не будуть 

піднімати тарифи на опалювальний сезон 2021/2022 років, то які діючі тарифи 

встановлені у цих містах? Попросив надати інформацію по цінах, які діяли у 

2018 році на природний газ, воду та електричну енергію і які діють на 

сьогоднішній день. 

О. Матюшенко – запитав, чи отримає підприємство компенсацію відповідно до 

підписаного Меморандуму і що потрібно для того щоб не підвищувати тарифи 

для споживачів? 

С. Бєлашов – запитав, які ціни на природний газ зазначені у Меморандумі та 

запропонував підприємству знайти спосіб, щоб мінімізувати підвищення 

тарифів для споживачів. 

О. Дядик – запитав, чому підприємство з 2018 року поступово не підвищувало 

тарифи та запропонував розглянути можливість передачі підприємства у 

комунальну власність міста Полтави. 

І. Москалик – запитав, як питання про встановлення тарифів підприємства 

пов’язано з питанням створення дочірнього підприємства? 

Л. Мірошніченко – зазначила, що потрібно врахувати всі потреби підприємства 

і розглянути питання тарифів на наступному засіданні постійної комісії. 

 

О. Олексенко дав відповіді на поставлені питання. 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Сагайдачного та О. Олексенка взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавському обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» провести 

розрахунки та надати на наступне засідання постійної комісії детальну 

інформацію щодо складових тарифів (заробітна плата, електроенергія та інше)  

при ціні на газ 7 420 грн за тис. куб. м для категорії населення та для 

бюджетних установ – 16 391, 56 грн за тис. куб. м з метою мінімального 

збільшення тарифів.  

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

 4. Про розгляд питання «Про надання дозволу 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на отримання кредиту на умовах 

овердрафту». 

 
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що необхідність отримання 

овердрафту зумовлене потребою у поповнені обігових коштів підприємства. 

М. Третяка, який зазначив, що підприємство звернулося з клопотанням щодо 

надання дозволу на отримання кредиту на умовах овердрафту. Ці кошти 

потрібні підприємству для вирішення першочергових потреб підприємства, в 

тому числі, розрахунків за електричну енергію. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

К. Копотун – запитав, яка процентна ставка передбачена по кредиту та на які цілі 

будуть використані кредитні кошти, чи отримало підприємство пропозиції від інших 

банків по процентній ставці. 

І. Москалик – запитав, хто буде обслуговувати цей кредит та яка місячна дохідна 

частина підприємства і чи є взагалі необхідність у отриманні кредиті. 

 

М. Третяк дав відповіді на поставлені питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Сагайдачного та М. Третяка взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на отримання 

кредиту на умовах овердрафту» з граничною ставкою не більше 12%. 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 
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 5. Про розгляд питання «Про збільшення статутного капіталу 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"». 

СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що у 2019 році була прийнята 

Обласна програма фінансової підтримки підприємств комунальної 

теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської 

області на 2019 – 2021 роки. В цій програмі передбачена фінансова допомога 

Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»  

у 2020 – 2021 роках у розмірі по 10 млн грн. Дані кошти підприємством будуть 

використані для придбання основних засобів, на капітальний ремонт та 

реконструкцію аварійних ділянок мереж. 

М. Третяка, який зазначив, що у 2020 році підприємство зверталося про 

виділення фінансової підтримки, але кошти не були виділені і тому просить 

виділити у 2021 році кошти у розмірі 20 млн грн на поповнення статутного 

капіталу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

І. Москалик – запитав, чи були виділені по факту кошти підприємству. 

О. Матюшенко – запитав, чи вносилися зміни до Статуту підприємства . 

Д. Лунін – запитав, чому підприємство не включає послугу за користування мережами 

в тариф підприємства. 

О. Дядик – запитав, чому поступово не можна ввести цю послугу в тариф. 

О. Матюшенко – запитав, чи сума на яку збільшується статутний капітал рівноцінна 

сумі податку, яку підприємство відшкодує до обласного бюджету. 

 

М. Третяк відповів на поставлені питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Сагайдачного та М. Третяка взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про збільшення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"». 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. 

 

6. Про розгляд питання «Про погодження КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» інвестиційної програми та плану розвитку. 
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СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що відповідно до діючого 

законодавства обласна рада повинна погодити інвестиційну програму 

підприємства та направити її для розгляду до НКРЕКП. 

М. Третяка, який зазначив, що для сталої роботи підприємства необхідне 

погодження інвестиційної програми. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Сагайдачного та М. Третяка взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про погодження КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» інвестиційної 

програми та плану розвитку». 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

7. Про розгляд питання «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на придбання транспортних засобів через 

фінансовий лізинг. 

  

СЛУХАЛИ: С. Сагайдачний, який зазначив, що КП ПОР «Полтававодоканал» 

звернулося до обласної ради з проханням надати дозвіл на придбання 

транспортних засобів через фінансовий лізинг. 

М. Третяка, який зазначив, що для сталої роботи підприємства необхідно 

придбати спеціалізовану техніку. Вартість двох автомобілів становитиме                      

4,8 млн грн, які підприємство не може виділити з оборотних коштів, тому 

планує укласти договір фінансового лізингу з державним банком. 

 
В обговорені питання взяли участь: О. Дядик, О. Матюшенко, І. Москалик. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Сагайдачного та М. Третяка взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на придбання 

транспортних засобів через фінансовий лізинг» з граничною ставкою не більше 

11,0 %.  

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

4. Рекомендувати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» при обранні постачальника 
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спеціалізованих транспортних засобів звернути увагу на виробників 

Полтавської області. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

8. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної 

програми фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та 

водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на                               

2019 – 2021 роки». 

 

СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що на розгляд засідання постійної комісії 

виноситься проєкт рішення «Про внесення змін до Обласної програми 

фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та 

водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на                               

2019 – 2021 роки». В зв’язку з поверненням комунальних підприємств в 

оперативне управління обласної ради необхідно доповнити виконавців 

програми, а це управління майном обласної ради і Управління житлово-

комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної 

адміністрації, яке змінило свою назву. Зазначений проєкт рішення необхідно 

доопрацювати та внести зміни до розділу 4 Програми, а саме: з 2020 року 

кошти в розмірі 10 млн грн перекинути на 2021 рік у зв’язку з тим, що КП ПОР 

«Полтававодоканал» планується у 2021 році виділити 20 млн грн на поповнення 

статутного капіталу. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації доопрацювати 

проєкт рішення «Про внесення змін до Обласної програми фінансової 

підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-

каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки» в 

частині збільшення статутного капіталу КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» у 

розмірі 20 млн грн та внести його на розгляд ради в установленому порядку. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

 9. Про розгляд проєкту рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 

2021 році». 

 

СЛУХАЛИ: П. Кропивка, який зазначив, що на розгляд чергової сесії обласної 

ради запропоновано проєкт рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 

2021 році», метою якого є фінансове забезпечення капітального ремонту 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення Білопілля-

Терни-Липова Долина-Гадяч та Мала Рублівка-Рунівщина. Розмір запозичення 

становитиме 270 млн грн. Кредитний договір планується укласти з Філією АТ 

«Державний експортно-імпортний банк України». Відсоткова ставка 
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визначається з розміру облікової ставки НБУ, збільшеною на маржу банку в 

розмірі 3,8 % терміном на п’ять років. Полтавська область єдина в Україні, хто 

бере участь у запозиченні. 

А. Заїку, який зазначив, що на сьогоднішній день виготовлена проектно-

кошторисна документація, отримано експертний звіт, проведено закупівлі на 

будівельно монтажні роботи та укладено угоди з підрядними організаціями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

С. Бєлашов – запитав, яка сума запозичення і який відсоток відшкодування банку. 

О. Матюшенко – зазначив, що проведення ремонту зазначеної автомобільної дороги є 

необхідним. 

 

П. Кропивка відповів на поставлене питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію П. Кропивки та А. Заїки взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про здійснення місцевого запозичення                           

у 2021 році». 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

10. Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету 

та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

СЛУХАЛИ: В. Годню, який зазначив, що проєктом рішення пропонується 

встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2021 – 2022 роки при 

визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок 

коштів обласного бюджету, у розмірі 14100,0 гривень. Департаментом було 

проведено аналітику по середній заробітній платі у будівельних організаціях 

міста Полтави і, виходячи з цього, було визначено вищезазначений розмір 

заробітної плати. Підняття розміру заробітної плати дасть змогу залучати 

висококваліфікованих працівників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Л. Мірошніченко – запропонувала підтримати проєкт рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Годні взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету та коштів 
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підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області». 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

11. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Програми та 

підтримки Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт- 

Полтава" на 2021 – 2023 роки». 

 

СЛУХАЛИ: Т. Костенко, яка зазначила, що пропонується внести технічні 

правки в рішення, а саме: із пункту 1.2 вилучити кошти у розмірі 10 млн грн і 

перенести в пункт 1.1. для виготовлення містобудівної документації, 

землевпорядної документації та витрати на відчуження земельних ділянок. 

Десять земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності громадян, 

необхідно викупити. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Д. Лунін, О. Матюшенко. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Костенко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Програми та підтримки 

Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт- Полтава" на 

2021 – 2023 роки». 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

12. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України щодо недопущення підвищення тарифів для населення». 

 

СЛУХАЛИ: І. Процая, яка зазначив, що суть звернення полягає у вжитті 

заходів щодо протидії монопольного підвищення тарифів та забезпечення 

достатнього обсягу коштів для захисту громадян і територільних громад від 

підвищення тарифів. 

 

В обговоренні питання взяли участь: О. Дядик, Л. Мірошніченко. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Процая взяти до відома. 

2. Рекомендувати перенести на наступне засідання постійної комісії розгляд 

проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України 

щодо недопущення підвищення тарифів для населення». 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 
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13. Про розгляд листа КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання 

погодження на зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за                       

I півріччя 2021 року на суму визначених капітальних видатків, спрямованих на 

аварійно-ремонтні роботи капітального характеру каналізаційного колектору 

заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр та капітального ремонту ділянки 

каналізаційного колектору заводу Знамено вул. Київське шосе, 70 А. 

 

СЛУХАЛИ: М. Третяка, який зазначив, що підприємство звернулося до 

постійної комісії з проханням дозволити зменшення відрахувань частини 

чистого прибутку за I півріччя 2021 року, які були використанні підприємством 

із власних обігових коштів на суму понад 2000 тис. грн. Також підприємством 

було спрямовано кошти в сумі 2471,08 тис. грн на оплату капітального ремонту 

ділянки каналізаційного колектору заводу Знамено. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

С. Бєлашов – запитав, на яку суму буде зменшено розмір відрахувань. 

 

М. Третяк відповів на поставлене питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію М. Третяка взяти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном погодити зменшення розміру відрахувань частини чистого 

прибутку за I півріччя 2021 року на суму визначених капітальних видатків, 

спрямованих на аварійно-ремонтні роботи капітального характеру 

каналізаційного колектору заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр та 

капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору заводу Знамено                 

вул. Київське шосе, 70А. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. 

 

14. Про розгляд листа генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка щодо можливості фінансування 

підприємства з метою запобігання кризової ситуації з опаленням. 

 

СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що на початку літа була домовленість 

з Полтавською міською радою щодо спільного фінансування реконструкції 

котельні по вул. Квітучій, 6 у місті Полтаві, щоб підприємство у                       

2022/2023 роках змогло опалювати 109 мікрорайон міста Полтави, але на 

сьогоднішній день питання фінансування на реконструкцію даної котельні не 

актуальне. Водночас квартальна котельня по вулиці М. Дмітрієва, 7 в місті 

Полтаві, яка забезпечує теплопостачання об’єктів критичної інфраструктури 

міста, відпрацювала близько 50 років і знаходиться у вкрай незадовільному 

технічному стані. Котли вичерпали свій ресурс, не витримують гідравлічних 

випробувань та не підлягають ремонту. Підприємство у 2014 році розробило 
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проект реконструкції зазначеної котельні. Кошторисна вартість реконструкції 

становить близько 49 млн грн.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації розглянути 

можливість фінансування Полтавського обласного комунального виробничого 

підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» з метою 

запобігання кризової ситуації з опаленням. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

15. Про розгляд листа генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка стосовно погодження створення 

дочірнього підприємства ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» з метою 

поліпшення сервісу обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг, 

які надає та планує надавати підприємство. 

 

СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що підприємство на своєму балансі 

має дві котельні, які виробляють тепло з альтернативних джерел, що дає 

можливість знизити тарифи для населення на 10%, але на разі, відповідно до 

методики, зменшити ці тарифи для споживачів не можливо, оскільки ці 

котельні перебувають у складі підприємства. Якщо виділити ці дві котельні з 

підприємства і передати їх в дочірнє підприємство, то тарифи для споживачів 

зменшяться на 10 %. 

 Законодавство дає дозвіл будь-якому підприємству, яке отримало 

ліцензію на постачання природного газу і електричної енергії надавати ці 

послуги. Основною складовою собівартості і організації цих заходів є наявність 

абонентської служби. Підприємство має абонентську службу і відповідні 

програмні комплекси, а тому може надавати послуги не лише з постачання 

теплової енергії і гарячої води, а й з постачання електричної енергії та 

природного газу будь-яким споживачам. При цьому розрахунок буде 

здійснюватися єдиною платіжкою. Споживачі не будуть заходити в особисті 

кабінети надавачів послуг, а отримуватимуть цю послугу у єдиному вікні, 

єдиному розрахунку, що призведе до зниження оплати банківських послуг та 

покращення сервісу і дасть можливість підприємству отримувати додатково 

доходи і прибуток від діяльності на ринку постачання електричної енергії і 

природного газу.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

С. Бєлашов – запитав, скільки коштів потрібно на створення та утримання дочірнього 

підприємства. 

Л. Мірошніченко – наголосила, на необхідності збільшувати кількість котелень, які 

працюють на альтернативних джерелах. 
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В обговоренні питання взяли участь: О. Дядик, О. Матюшенко, І. Москалик. 

 

О. Олексенко дав відповіді на поставлені питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома. 

2. Підтримати створення дочірнього підприємства Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

3. На засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління 

майном надати економічне обґрунтування доцільності створення дочірнього 

підприємства та розрахунки щодо його утримання. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

16. Про хід виконання Комплексної програми поводження з твердими 

побутовими відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що Комплексна програма поводження з 

твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки була 

прийнята у 2017 році. В рамках ІІ етапу Комплексної програми відповідно до 

наявного фінансування, за рахунок коштів обласного бюджету при 

співфінансуванні з місцевих бюджетів та коштів підприємств, щороку 

проводиться закупівля спеціалізованої комунальної техніки та контейнерів для 

твердих побутових відходів. У 2017 році було придбано 15 сміттєвозів, 474 

контейнера 1,1 м3, 340 контейнерів 0,75 м3. В 2018 році було придбано 9 

сміттєвозів, у 2019 році – придбано 15 одиниць спеціалізованої комунальної 

техніки.  

На сьогодні проводиться процедура тендерної закупівлі сміттєвозів, 

асенізаційних машин та контейнерів для збору ТПВ різної конфігурації. В 2021 

році заплановано придбати 7 одиниць техніки та 2976 контейнерів. 

Протягом 2017 – 2020 років оновлення матеріально-технічної бази в сфері 

поводження з твердими побутовими відходами проводилося зусиллями органів 

місцевого самоврядування за рахунок власних коштів. 

В ході підбиття підсумків стану виконання органами місцевого 

самоврядування першочергових заходів Комплексної програми у 2017 –                  

2020 роках стало очевидно, що в жодному районі заплановані заходи в повному 

обсязі виконані не були, в зв’язку з відсутністю коштів для фінансування в 

місцевих бюджетах.  

Схеми санітарної очистки в більшості населених пунктів якщо й 

розроблені, то суттєво застарілі та потребують оновлення. На протязі 2017 –

2020 років найбільшу роботу з оновлення схем санітарної очистки населених 

пунктів було проведено в Великобагачанському, Кобеляцькому, 

Котелевському, Кременчуцькому, Лубенському, Миргородському та 

Хорольському районах. 
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Оновлено логістичні маршрути по всій території Гадяцького району та в 

окремих населених пунктах Глобинського, Кобеляцького, Козельщинського, 

Котелевського, Кременчуцького та Хорольського районів. 

Стратегією поводження з твердими побутовими відходами області 

передбачаються суттєві інвестиції, які заплановано спрямувати на будівництво 

сучасних сміттєпереробних комплексів. 

Реалізація такого проєкту можлива лише за умови залучення коштів 

міжнародних інвесторів, вирішення питання щодо виділення земельної ділянки 

під будівництво та надання згоди відповідної територіальної громади на 

розміщення сміттєпереробного підприємства, вартість якого становитиме від 44 

до 110 млн євро. 

Також Управлінням житлово-комунального господарства та енергетики 

облдержадміністрації проводиться тендерна процедура з метою визначення 

виконавця послуг з розробки Комплексної програми поводження із твердими 

побутовими відходами у Полтавській області на 2022 – 2030 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Л. Мірошніченко – поцікавилася, чи зверталася Гребінківська міська рада по 

питанню придбання контейнерів. 

 

Е. Рева відповів на поставлене питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню житлово-комунального господарства та 

енергетики Полтавської обласної державної адміністрації розробити 

Комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами у 

Полтавській області на 2022 – 2030 роки. 

3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації підготувати 

звіт про виконання Комплексної програми поводження з твердими побутовими 

відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки та внести його на розгляд 

ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

17. Про підсумки опалювального сезону 2020/21 року та завдання з 

підготовки до опалювального періоду 2021/22 року. 

СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що опалювальний сезон 2020/2021 років 

був проведений без масштабних відключень, зупинок понад регламент не було. 

Єдина проблема, яка була – це опалення 109 мікрорайону міста Полтави. 

Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами і організаціями виконувалися роботи щодо підготовки до 

опалювального сезону 2021/2022 років. Підготовка об’єктів житлово-

комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 
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виконується в запланованих обсягах. Були питання по підготовці 

опалювального сезону у м. Карлівка та с. Супрунівка.  На сьогоднішній день 

залишається не вирішеним питання опалення 109 мікрорайону міста Полтави, 

де стан підготовки котельні дуже складний. Не підписані договори на 

постачання газу з АТ «Полтавагаз» та НАК «Нафтогаз України». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

С. Бєлашов – запитав, чи тільки одна котельня 109 мікрорайону міста Полтави не 

готова до опалювального сезону 2021/2022 років? 

 

Е. Рева відповів на поставлене питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню житлово-комунального господарства та 

енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавському 

обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» та Обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства «Лубнитеплоенерго» забезпечити 

належну організацію опалювального сезону у 2021/22 роках, про проведену 

роботу проінформувати постійну комісію. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

18. Про стан капітальних та поточних ремонтів об’єктів соціальної сфери, 

культури, молоді та спорту Полтавщини у рамках програми «Велике 

будівництво». 

СЛУХАЛИ: В. Годню, який зазначив, що відповідно до програми Президента 

України «Велике будівництво» на Полтавщині реалізується 19 об’єктів, з яких 

на 11 об’єктах замовником виступає Департамент будівництва, містобудування 

і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації, а на 8 об’єктах 

замовниками виступають територіальні громади. З 11 об’єктів у 2021 році 

реалізується 7 проектів (довідка додається). 

 

В обговоренні питання взяла участь: Л. Мірошніченко. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію В. Годні взяти до відома. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

19. Про стан капітального, поточного, середнього ремонтів автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення в розрізі новоутворених 
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районів їх утримання та стан співфінансування даних робіт органами місцевого 

самоврядування. 

СЛУХАЛИ: А. Заїку, який зазначив, що за програмою Президента України 

«Велике будівництво» у 2021 році передбачено ремонт 12 доріг та одного моста. 

83 % від усіх робіт – це капітальний ремонт та реконструкція, що передбачають 

посилення основи дорожнього одягу та приведення до сучасних габаритів,        

17 % – це поточний середній ремонт (довідка додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

С. Бєлашов – запитав, чи будуть до кінця 2021 року виконані всі роботи по ремонту 

автомобільних доріг, які були заплановані. 

Л. Мірошніченко – закликала голів територіальних громад брати активну 

участь у співфінансуванні робіт з капітального, поточного, середнього ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

 

А. Заїка відповів на поставлене питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію А. Заїки взяти до відома. 

2. Рекомендувати Державному підприємству «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області» вжити необхідних заходів по завершенню робіт з 

ямкового ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення по об’єктах, які профінансовані територіальними громадами.  

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

20. Про хід виконання обласної Програми забезпечення молоді житлом на 

2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: О. Алєксєєву, яка зазначила, що на фінансування обласної 

Програми забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки передбачено з 

обласного бюджету загалом 40 млн грн. Щорічно передбачається виділення 

коштів у розмірі 8 млн грн. Ця Програма дозволяє молоді отримати кредит на 

житло під 3 % річних, а при народжені дитини надаються пільги. Першочергове 

право на отримання кредиту мають сім’ї учасників АТО. На черзі в Полтавській 

області перебуває 180 молодих сімей, із них – 35 сімей учасників АТО.                     

207 сімей учасників АТО зареєструвалися на отримання пільгового державного 

кредиту на умовах, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 

27.11.2019 № 980. Вирішення питання забезпечення молоді житлом потребує 

особливої уваги з боку місцевої влади і органів місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми з обласного бюджету за чотири роки становить 75% 

від запланованих. У 2018 році надано 13 пільгових кредитів, у 2019 році –14, у 

2020 році – 8, у 2021 році – 3. 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Алєксєєвої взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації передбачити 

кошти в обласному бюджеті на 2021 рік на виконання заходів обласної 

Програми забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

21. Про хід виконання Цільової регіональної Програми «Власний дім» на            

2017 – 2021 роки. 

СЛУХАЛИ: С. Янко, яка зазначила, що Цільова регіональна Програма «Власний 

дім» на території Полтавської області вперше була розроблена 1998 року. З 1998 

року більше 100 млн грн було виділено на кредити сільським сім’ям для 

будівництва, добудови та реконструкції існуючого житла, придбання на 

вторинному ринку житлових будинків, інженерного облаштування житла. 

 За період з 2017 по 2021 рік отримали кредити 214 сільських сімей із них 

придбали житло – 113 сімей, побудували нових будинків та добудували – 83 

сім’ї, провели газифікацію будинків – 18 сімей. Ввели в експлуатацію 72 

будинки, загальною площею близько 6 тис. м2. Першочергове право на 

отримання кредиту мають сім’ї учасників АТО. На сьогоднішній день на черзі 

перебуває 174 сім’ї, необхідне фінансування по кредитах 37 млн грн. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Янко взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації підготувати 

звіт про виконання Цільової регіональної Програми «Власний дім» на 2017 –                    

2021 роки та внести його на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

22. Про розгляд звіту про стан водоспоживання в об’єднаних територіальних 

громадах Полтавської області. 

СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики обласної державної адміністрації отримало з 

обласного бюджету кошти для проведення моніторингу стану водопостачання в 

територіальних громадах, який вже майже завершено. В рамках Обласна 

програма «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, яку продовжено до 

2021 року включно, здійснюється будівництво та капітальний ремонт 

артезіанських свердловин. На сьогодні лишається складним питання 

будівництва водогонів. 

В. Гринюка, який зазначив, що приватним підприємством 

«ДНІПРОГІДРОПРОЕКТ» розроблено звіт про стан водоспоживання в 

об’єднаних територіальних громадах Полтавської області. Населення 

Кременчуцького району становить 400,5 тис. осіб, до складу району входить 
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дванадцять територіальних громад і 325 населених пунктів. По Лубенському 

району чисельність населення становить 180,9 тис. осіб, до складу району 

входить сім територіальних громад і 346 населених пункти. По 

Миргородському району: населення – 218,2 тис. осіб, до складу входить 

сімнадцять територіальних громад і 421 населений пункт. І найбільший 

Полтавський район: населення – 590,1 тис. осіб, до складу входить двадцять 

чотири територіальні громади і 746 населених пункти. У Полтавській області 

вода використовується з поверхневих та підземних джерел. З поверхневих 

джерел у рік одержуємо 40 млн м3 (Кременчук, Горішні Плавні), а з підземних 

джерел – 70 млн м3. Ресурси підземних вод Полтавської області є одними з 

найбагатших і становлять 4 млрд м3. Полтавська область знаходиться в межах 

Дніпровсько-Донецької западини. Південно-західна частина області розміщена 

в зоні зчленування западини та схилу Українського щиту, який занурюється в 

западину. Північно-східна – на схилі Воронежського кристалічного масиву, 

який також занурюється в западину. Центральна частина області знаходиться в 

центральній зоні Дніпровсько-Донецької западини, так званому Дніпровському 

гребену. Джерелом питного водопостачання населення області через 

свердловини служать: четвертині відкладення; неогенові відкладення 

Полтавської свити; відкладення палеогенової системи Харківської свити, 

Київської свити, Бучаківської свити (звіт додається). 

 

В обговоренні питання взяла участь: Л. Мірошніченко. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Е. Реви та В. Гринюка взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації результати 

звіту використовувати при розробці нової обласної Програми «Питна вода 

Полтавщини». 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

 

23. Різне. 

 

 

Голова постійної комісії      С. БЄЛАШОВ 

 

 

Секретар постійної комісії      К. КОПОТУН 

 

 

 

 


