
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Пленарне засідання сьомої позачергової сесії восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 жовтня 2021 року № 290 
 

  
Про погодження КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» інвестиційної програми та плану розвитку 
 

 
Керуючись частиною 2 статті 43, частиною 4 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частиною 2 статті 181 Закону України «Про питну 
воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядком розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим в новій редакції 
постановою НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2311, враховуючи звернення 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ», з метою забезпечення ефективного управління 
підприємствами, установами і організаціями, майно яких є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Погодити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» інвестиційну програму КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік та план розвитку 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 – 2026 роки (додаються на 135 аркушах). 
 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»: 
 - проводити інвестиційну діяльність підприємства відповідно до затвердженої 

програми з дотриманням вимог чинного законодавства України; 
- подати погоджену інвестиційну програму на розгляд Національній  комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
відповідно до вимог чинного законодавства; 

- розмістити інформаційне повідомлення про схвалення НКРЕКП інвестиційної 
програми та плану розвитку у засобах масової інформації. 

 

3. Генеральному директору КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» Воротинцеву Василю Альбертовичу 
щоквартально звітуватися перед депутатами обласної ради про стан виконання 
інвестиційної програми. 

 

4. Оприлюднити схвалену НКРЕКП інвестиційну програму КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 
рік на офіційних веб-сайтах Полтавської обласної ради та КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ». 
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5. 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                О. БІЛЕНЬКИЙ 


































































































































































































































