
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 – 2022 роки 
 

Керуючись пунктами 16, 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 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 житлово-

комунальні послуги», враховуючи звернення Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» від 22.11.2022 № 32/4091, 

Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового 

господарства «Полтаватеплоенерго» від 22.11.2022 № 03.2.07/1960, з метою 

забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними   

підприємствами – виконавцями послуг з постачання теплової енергії, постачання 

гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, у 

2022 році, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням пленарного 

засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 

20.12.2019 № 1245 (зі змінами), що додаються на 10 аркушах.  

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної адміністрації), Управління майном обласної ради, 

контроль за виконанням рішення – 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 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

вісімнадцятої сесії обласної ради восьмого 

скликання  

01.01.2022 №  
 

Зміни до Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної 

теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської 

області на 2019 – 2022 роки 

 

І. Викласти паспорт Програми в новій редакції 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1 Ініціатор розроблення програми Полтавська обласна державна 

адміністрація, Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської 

обласної державної адміністрації 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми  

- 

3 Розробник та співрозробники програми Департамент будівництва, містобудування 

і архітектури та житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної 

державної адміністрації 

4 Відповідальний виконавець програми Департамент будівництва, містобудування 

і архітектури та житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної 

державної адміністрації, Управління 

житлово-комунального господарства  та 

енергетики Полтавської обласної 

державної адміністрації, Управління 

майном обласної ради 

5 Номер і назва операційної цілі Стратегії 

розвитку Полтавської області на період 

до 2020 року, якій відповідає програма 

1.6. Забезпечення комфортних та 

безпечних умов проживання населення. 

2.6.Забезпечення енергонезалежності та 

формування енергоефективного 

середовища регіону 

6 Термін реалізації програми 2019 – 2022 роки 

7 Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

- 

8 Бюджети, з яких залучаються кошти на 

виконання програми 

Обласний бюджет 

 

9 Очікуваний обсяг фінансування 

програми, всього 

667 238,74 тис. грн 

 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, селищ- 

ного (сільського) бюджету; 

інших джерел фінансування 

 

0,0 тис. грн 

667 238,74 тис. грн 

0,0 тис. грн 

 

0,0 тис. грн 
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2. Викласти Додаток 1 до Програми в новій редакції 
                Додаток 1 до Програми 

Напрями діяльності та заходи програми 
 

Обласна програма фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

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. 

               2022 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Забезпечення сталого 

функціонування 

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 

2019 – 2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

Управління майном 

обласної ради 

ОКВПТГ «Лубнитепло-

енерго»  

 

 

 

Обласний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищний 

бюджет; 

власні 

кошти 

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 
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в 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 – 2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

Управління  житлово-

комунального господарства 

та енергетики Полтавської 

обласної державної 

адміністрації, 

КП «Миргород-

теплоенерго» 

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 
 

2 Забезпечення сталого 

функціонування 

підприємств 

водопровідно-

каналізаційного 

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 

підприємствам 

(установам, 

організаціям): 

відшкодування різниці 

в тарифах, що виникла 

в 2017 – 2019  роках 

між фактичною 

вартістю послуг з 

2019 – 2021 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

Управління  житлово-

комунального 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 – 2 355,561; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2021 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
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централізованого 

водопостачання та 

водовідведення, 

постачання холодної 

води та водовідведення, 

що постачалися 

споживачам, та 

тарифами, що повинні 

були встановлюватися 

Полтавською обласною 

радою 

3 Сприяння виконанню 

статутної  діяльності 

підприємств 

комунальної 

теплоенергетики 

Полтавської області для 

проведення капітальних 

вкладень та придбання 

основних засобів 

3.1 Сприяння 

виконанню економічної 

діяльності комунальних 

підприємств, за 

рахунок проведення 

капітальних вкладень. 

Капітальні трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям): 

поповнення статутного 

капіталу підприємств 

комунальної 

теплоенергетики 

2019 – 2022 1. Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

Управління майном 

обласної ради, 

ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» 

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 – 20 000,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 

2022 – 295 850,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 2019 – 2022 2. Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

Обласний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

2019 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
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комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

управління майном 

обласної ради, 

ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» 

селищний 

бюджет; 

власні 

кошти 

 

2020 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2021 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

2022 – 10 600,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 

4 Сприяння виконанню 

статутної діяльності 

підприємств 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Полтавської області для 

проведення капітальних 

вкладень та придбання 

основних засобів 

4.1 Сприяння 

виконанню економічної 

діяльності комунальних 

підприємств, за 

рахунок проведення 

капітальних вкладень. 

Капітальні трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям): 

поповнення статутного 

капіталу підприємств 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2019 – 2022 Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

Управління майном 

обласної ради, 

КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

Обласний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищний 

бюджет; 

власні 

кошти 

2019 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2020 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2021 – 31 600,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2022 – 217 000,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
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3. Викласти Додаток 2 до Програми в новій редакції 

                 Додаток 2 до Програми 
 

Бюджет програми 

 

Обласна програма фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки 

тис. грн 

Очікувані джерела фінансування 

Етапи з розбивкою по роках (у разі довгострокового 

терміну реалізації). В іншому випадку – строк програми 

по роках * 

Частка у % 

від 

загального 

обсягу 

фінансування 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік  

1 2 3 4 4 5 

Обсяг коштів всього,  

у тому числі: 

15 000,000 42 355,561 86 433,179 523 450,00 100,0 

державний бюджет - - - - 0,0 

обласний бюджет 15 000,000 42 355,561 86 433,179 523 450,00 100,0 

районні, міські бюджети - - - - 0,0 

бюджети сіл, селищ, об’єднаних 

територіальних громад 

-  - - 0,0 

інші джерела -  - - 0,0 

* - в межах наявного фінансового ресурсу 
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3. Викласти Додаток 3 до Програми в новій редакції 

                 Додаток 3 до Програми 

 

Показники успішності програми 
 

Обласна програма фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки  
 

Показники успішності 

проекту 

Значення 

показника 

станом на 

початок 

реалізації 

програми 

Одиниця 

виміру 

Прогнозні значення показників успішності станом  на 

завершення бюджетного року 

Джерела  

 інформації 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 

1. Відшкодування 

різниці, 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 

обласною радою 

теплопостачальним 

підприємствам, в тому 

числі:  

74 833,179 тис. грн 64 833,179 34 833,179 0,0 - Бухгалтерський  

облік підприємств 

ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» 

 

35 993,897 тис. грн 30 993,897 15 993,897 0,0 - Бухгалтерський  

облік ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» 
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ОКВПТГ 

«Миргородтеплоенерго» 

 

38 839,282 тис. грн 33 839,282 18 839,282 0,0 - Бухгалтерський  

облік ОКВПТГ 

«Миргородтеплоенерго» 

2. Відшкодування 

різниці, що виникла в 

2017 – 2019 роках між 

фактичною вартістю 

послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення, 

постачання холодної 

води та водовідведення, 

що постачалися 

споживачам ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал», 

та тарифами, що повинні 

були встановлюватися 

Полтавською обласною 

радою  

7 355,561 тис. грн 2 355,561 0,0 0,0 - Бухгалтерський  

облік ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал» 

3. Капітальні вкладення  

поповнення статутного 

капіталу 

      
 

3.1. Поповнення 

статутного капіталу 

ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго»: 

- скорочення 

споживання природного 

газу за рахунок 

здійснення капітального 

ремонту та 

реконструкції об’єктів 

інфраструктури 

підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

343,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

377,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

381,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

383,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

712,4 

Програма реконструкції 

та розвитку об'єктів 

транспортування 

системи 

централізованого 

теплопостачання 

ПОКВПТГ «Полтава-

теплоенерго»  

на 2019 – 2023 роки 
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- збільшення об’єктів 

обладнаних вузлами 

обліку теплової енергії  

84,7 % 84,7 85,3 85,8 91,4 

- зменшення зносу 

мереж теплопостачання, 

запобігання виникненню 

аварійних ситуацій 

68,8 % 68,8 67,9 67,6 60,1 

- зменшення зносу 

автомобільного парку 
55,8 %      50,2 

 

3.2. Поповнення 

статутного капіталу 

ОКВПТГ «Лубни-

теплоенерго» : 

- скорочення 

споживання природного 

газу за рахунок 

здійснення капітального 

ремонту та 

реконструкції об’єктів 

інфраструктури 

підприємства 

11988,08 тис. м3    11922,72 

Внутрішній облік 

 ОКВПТГ  

«Лубнитеп- 

лоенерго» - зменшення зносу 

основних засобів, 

запобігання виникненню 

аварійних ситуацій за 

рахунок здійснення 

капітального ремонту 

об'єктів інфраструктури 

підприємства 

(капітальний ремонт 

теплових мереж) 

55,7 % - - - 53,82 

4. Капітальні вкладення 

поповнення статутного 

капіталу: 
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4.1. Поповнення 

статутного капіталу  КП 

ПОР 

«Полтававодоканал»: 

- зменшення споживання 

енергоресурсів, за 

рахунок капітального 

ремонту та 

реконструкції об’єктів 

інфраструктури 

підприємства 

42 300,0 тис.кВт*год./рік 42 300,0 41 784,91 39 667,0 38 071,4 Внутрішній облік  

КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

- відновлення частки 

зношених 

водопровідних мереж 

49,45 % 49,45 49,08 49,08 49,08 

 

- відновлення частки 

ветхих та аварійних 

каналізаційних мереж 

35,5 % 35,5 34,39 33,6 33,15 

 

- зменшення зносу 

автомобільного парку 
19,89 % - - - 17,75 

 

Забезпечення об'єктів 

критичної 

інфраструктури 

(централізоване 

водопостачання та 

водовідведення) резерв-

ними джерелами 

живлення    

0,0 % - - - 69,37 

 

 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального  

господарства та енергетики  

Полтавської обласної  

військової адміністрації            Едуард РЕВА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної програми  

фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та  

водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області  

на 2019 – 2022 роки»  

 

Розробник проєкту рішення: Управління житлово-комунального господарства 

та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. Проєкт рішення є 

актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними 

підприємствами – виконавцями послуг з постачання теплової енергії, 

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, у 2022 році. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 
 

Звернення КП ПОР «Полтававодоканал» від 22.11.2022 № 32/4091, 

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» від 22.11.2022 № 03.2.07/1960. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Прийняття рішення необхідне для забезпечення виконання комунальними 

підприємствами статутних завдань, безаварійної та надійної експлуатації 

теплового та водопровідно-каналізаційного господарств, скорочення 

незапланованих капітальних ремонтів, зниження вірогідності ризиків щодо 

безаварійної роботи систем життєзабезпечення.  

 

3. Суть проєкту рішення 
 

Збільшення обсягів фінансування Програми по третьому та четвертому 

завданням обласної програми – поповнення статутного капіталу підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства, 

що засновані на спільному майні територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області. 

 

4. Правові аспекти 
 

Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-

комунальні послуги», Закон України «Про теплопостачання», Закон України 

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Реалізація проєкту рішення потребує додаткових матеріальних витрат з 

обласного бюджету на 2022 рік на суму 148 000,0 тис. грн, загальна сума 

фінансування програми на 2022 рік – 523 450,00 тис. грн. 
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6. Позиція заінтересованих органів 
 

Проєкт рішення погоджений з Департаментом фінансів Полтавської 

обласної військової адміністрації та Департаментом економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 
 

Проєкт не потребує громадського обговорення.   

 

8. Запобігання корупції 
 

Перерахування коштів на рахунок підприємств, відкритий не в установі 

Державної казначейської служби України, а в банку, у якому держава володіє 

75 чи більше відсотками статутного капіталу, ускладнює контроль за цільовим 

використанням коштів, що в свою чергу може містити ризики вчинення 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, але на підприємствах, з метою 

мінімізації корупційних ризиків, затверджені та діють Антикорупційні 

програми. 

 

9. Прогноз результатів. 
 

Прийняття цього рішення сприятиме належному виконанню 

комунальними підприємствами статутних завдань, безаварійній та надійній 

експлуатації теплового та водопровідно-каналізаційного господарств, 

скороченню незапланованих капітальних ремонтів, зниженню вірогідності 

ризиків щодо безаварійної роботи систем життєзабезпечення, а також має 

забезпечити належне виконання обласною радою, як їх засновника, своїх 

організаційно-господарських повноважень.  

 

 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального господарства  

та енергетики Полтавської обласної  

військової адміністрації      Едуард 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 – 2022 роки»  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
Норма чинного рішення Пропозиції щодо внесення змін та доповнень 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Полтавська обласна державна 

адміністрація, Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Полтавська обласна державна 

адміністрація, Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми  

- 2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми  

- 

3 Розробник та 

співрозробники програми 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального 

господарства Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

3 Розробник та співрозробники 

програми 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

4 Відповідальний 

виконавець програми 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального 

господарства Полтавської 

обласної державної 

адміністрації, Управління 

житлово-комунального 

господарства  та енергетики 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Управління 

майном обласної ради 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Управління житлово-

комунального господарства  та 

енергетики Полтавської обласної 

державної адміністрації, Управління 

майном обласної ради 

5 Номер і назва операційної 1.6. Забезпечення комфортних 5 Номер і назва операційної 1.6. Забезпечення комфортних та 
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цілі Стратегії розвитку 

Полтавської області на 

період до 2020 року, якій 

відповідає програма 

та безпечних умов проживання 

населення. 2.6.Забезпечення 

енергонезалежності та 

формування енергоефективного 

середовища регіону 

цілі Стратегії розвитку 

Полтавської області на 

період до 2020 року, якій 

відповідає програма 

безпечних умов проживання 

населення. 2.6.Забезпечення 

енергонезалежності та формування 

енергоефективного середовища 

регіону 

6 Термін реалізації програми 2019 – 2022 роки 6 Термін реалізації програми 2019 – 2022 роки 

7 Етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

- 7 Етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

- 

8 Бюджети, з яких 

залучаються кошти на 

виконання програми 

Обласний бюджет 

 

8 Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання 

програми 

Обласний бюджет 

 

9 Очікуваний обсяг 

фінансування програми, 

всього 

519 238,74 тис. грн 9 Очікуваний обсяг 

фінансування програми, 

всього 

667 238,74 тис. грн 

 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

у тому числі за рахунок 

коштів: 

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, 

селищного (сільського) 

бюджету; 

інших джерел 

фінансування 

 

0,0 тис. грн 

519 238,74 тис. грн  

0,0 тис. грн 

 

0,0 тис. грн 

 

1) 

2) 

3) 

 

4) 

у тому числі за рахунок 

коштів: 

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

районного, міського, 

селищного (сільського) 

бюджету; 

інших джерел 

фінансування 

 

0,0 тис. грн 

667 238,74 тис. грн  

0,0 тис. грн 

 

0,0 тис. грн 

 

Додаток 1 до Програми  
Напрями діяльності та заходи програми 

Норма чинного рішення Пропозиції щодо внесення змін та доповнень 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання  

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня поетапно 

з розбивкою 

по роках (у 

разі 

довгостроко

вого 

терміну 

реалізації). 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнто-вні 

обсяги 

фінансуванн

я поетапно з 

розбивкою 

по роках (у 

разі 

довгостроко

вого терміну 

реалізації). 

В іншому 
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В іншому 

випадку – 

по роках, 

тис. грн 

випадку – 

по роках, 

тис. грн 

2019 р. 

2020 р. 

2021 р. 

2022 р. 

2019 р. 

2020 р. 

2021 р. 

2022 р. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1 Забезпечення 

сталого 

функціонува

ння 

підприємств 

комунальної 

теплоенерге-

тики 

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 

тарифах, що 

виникла в 2017 

– 2019  роках 

між 

фактичною 

вартістю 

теплової 

енергії, послуг 

з централізова-

ного опалення, 

постачання 

гарячої води, 

що 

вироблялися, 

2019 – 

2021 

Департамент 

будівництва, 

містобуду-

вання і 

архітектури та 

житлово-

комуналь-

ного 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

майном 

обласної 

ради, 

ОКВПТГ 

«Лубнитеп-

лоенерго»  

 

 

 

 

 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

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 

 

1 Забезпечення 

сталого 

функціонува

ння 

підприємств 

комунальної 

теплоенерге-

тики 

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 

тарифах, що 

виникла в 2017 

– 2019  роках 

між 

фактичною 

вартістю 

теплової 

енергії, послуг 

з централізова-

ного опалення, 

постачання 

гарячої води, 

що 

вироблялися, 

2019 – 

2021 

Департамент 

будівництва, 

містобуду-

вання і 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації,  

управління 

майном 

обласної ради, 

ОКВПТГ 

«Лубнитеп-

лоенерго»  

 

 

 

 

 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

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 

 

 

  2019 – 

2021 

Департамент 

будівництва, 

містобуду-

вання і 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

2019 – 

5 000,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 

2020 – 

15 000,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

  2019 – 

2021 

Департамент 

будівництва, 

містобуду-

вання і 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

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 



 4 
транспорту-

валися та 

постачалися 

споживачам, 

та тарифами, 

що повинні 

були 

встановлюва-

тися 

Полтавською 

обласною 

радою 

адміністрації,  

Управління  

житлово-

комунально-го 

госпо-дарства 

та енергетики 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

КП 

«Миргород-

теплоенерго» 

 

2021 – 

18 839,282; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 

транспорту-

валися та 

постачалися 

споживачам, та 

тарифами, що 

повинні були 

встановлюва-

тися 

Полтавською 

обласною 

радою 

адміністрації, 

Управління  

житлово-

комунального 

господарства 

та енергетики 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

КП 

«Миргород-

теплоенерго» 

 

2021 – 

18 839,282; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 

2 Забезпечення 

сталого 

функціонува

ння 

підприємств 

водопро-

відно-

каналізаційн

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 

підприємствам 

(установам, 

організаціям): 

відшкодування 

різниці в 

тарифах, що 

виникла в 2017 

– 2019  роках 

між 

фактичною 

вартістю 

послуг з 

централізова-

ного 

2019 – 

2021 

Департамент 

будівництва, 

містобуду-

вання і 

архітектури та 

житлово-

комуналь-

ного 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації,  

Управління  

житлово-

комунально-

го 

господарства 

та енергетики 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

КП 

«Миргород-

водоканал» 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

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 

водопро-

відно-

каналізаційн

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-

вам 

(установам, 

організаціям): 

відшкодування 

різниці в 

тарифах, що 

виникла в 2017 

– 2019  роках 

між 

фактичною 

вартістю 

послуг з 

централізова-

2019 – 

2021 

Департамент 

будівництва, 

містобуду-

вання і 

архітектури та 

житлово-

комуналь-ного 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Управління  

житлово-

комунального 

господарства та 

енергетики 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

КП 

«Миргород-

водоканал» 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

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 

 



 5 
водопостача-

ння та 

водовідве-

дення, 

постачання 

холодної води 

та водовідве-

дення, що 

постачалися 

споживачам, 

та тарифами, 

що повинні 

були 

встановлю-

ватися 

Полтавською 

обласною 

радою 

ного 

водопоста-

чання та 

водовідве-

дення, 

постачання 

холодної води 

та водовідве-

дення, що 

постачалися 

споживачам, та 

тарифами, що 

повинні були 

встановлю-

ватися 

Полтавською 

обласною 

радою 

3 Сприяння 

виконанню 

статутної  

діяльності 

підприємств 

комунальної 

теплоенерге-

тики 

Полтавської 

області для 

проведення 

капітальних 

вкладень та 

придбання 

основних 

засобів 

3.1 Сприяння 

виконанню 

економічної 

діяльності 

комунальних 

підприємств, 

за рахунок 

проведення 

капітальних 

вкладень. 

Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям): 

поповнення 

статутного 

капіталу 

підприємств 

комунальної 

теплоенерге-

тики 

2019 – 

2021 

Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури та 

житлово-

комуналь-

ного 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

майном 

обласної ради, 

ПОКВПТГ 

«Полтава-

теплоенерго» 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

2019 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2020 – 

10 000,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2021 – 

20 000,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2022 – 

221 850,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 

3 Сприяння 

виконанню 

статутної  

діяльності 

підприємств 

комунальної 

теплоенерге-

тики 

Полтавської 

області для 

проведення 

капітальних 

вкладень та 

придбання 

основних 

засобів 

3.1 Сприяння 

виконанню 

економічної 

діяльності 

комунальних 

підприємств, за 

рахунок 

проведення 

капітальних 

вкладень. 

Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям): 

поповнення 

статутного 

капіталу 

підприємств 

комунальної 

теплоенерге-

тики 

2019 – 

2022 

1 Департамент 

будівництва, 

містобудування 

і архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

майном 

обласної ради, 

ПОКВПТГ 

«Полтава-

теплоенерго» 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

2019 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2020 – 

10 000,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2021 – 

20 000,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2022 – 

295 850,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

2019 – 

2022 

2. Департамен

т будівництва, 

містобудуван

ня і 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

2022 – 

10 600,0; 

0,0; 

0,0; 

2019 – 

2022 

2. Департамент 

будівництва, 

містобудування 

і архітектури та 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

2022 – 

10 600,0; 

0,0; 

0,0; 



 6 
архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

майном 

обласної ради, 

ОКВПТГ 

«Лубни-

теплоенерго» 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

0,0 

 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

майном 

обласної ради, 

ОКВПТГ 

«Лубни-

теплоенерго» 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

0,0 

 

4 Сприяння 

виконанню 

статутної 

діяльності 

підприємств 

водопровід-

но-

каналізацій-

ного 

господарства 

Полтавської 

області для 

проведення 

капітальних 

вкладень та 

придбання 

основних 

засобів 

4.1 Сприяння 

виконанню 

економічної 

діяльності 

комунальних 

підприємств, 

за рахунок 

проведення 

капітальних 

вкладень. 

Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям): 

поповнення 

статутного 

капіталу 

підприємств 

водопровідно-

каналізаційно-

го 

господарства 

2019 – 

2021 

Департамент 

будівництва, 

містобуду-

вання і 

архітектури та 

житлово-

комуналь-

ного 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

майном 

обласної ради, 

КП ПОР 

«Полтава-

водоканал» 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

2019 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2020 – 0,00 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 

2021 – 

31 600,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2022 – 

143 000,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 

 

4 Сприяння 

виконанню 

статутної 

діяльності 

підприємств 

водопровід-

но-

каналізацій-

ного 

господарства 

Полтавської 

області для 

проведення 

капітальних 

вкладень та 

придбання 

основних 

засобів 

4.1 Сприяння 

виконанню 

економічної 

діяльності 

комунальних 

підприємств, за 

рахунок 

проведення 

капітальних 

вкладень. 

Капітальні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям): 

поповнення 

статутного 

капіталу 

підприємств 

водопровідно-

каналізаційно-

го 

господарства 

2019 – 

2022 

Департамент 

будівництва, 

містобуду-

вання і 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

майном 

обласної ради, 

КП ПОР 

«Полтава-

водоканал» 

Облас-

ний 

бюджет; 

міський 

бюджет; 

селищ-

ний 

бюджет; 

власні 

кошти 

2019 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2020 – 0,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2021 –

31 600,000; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
 

2022 – 

217 000,0; 

0,0; 

0,0; 

0,0 
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Додаток 2 до Програми 

Бюджет програми 
тис. грн                                                                                                                                         тис. грн 

Норма чинного рішення Пропозиції щодо змін та доповнень 

Очікувані 

джерела 

фінансування 

Етапи з розбивкою по роках (у разі 

довгострокового терміну реалізації). В 

іншому випадку – строк програми по роках * 

Частка 

у % від 

загаль-

ного 

обсягу 

фінансу

вання 

Очікувані 

джерела 

фінансування 

Етапи з розбивкою по роках (у разі 

довгострокового терміну реалізації). В 

іншому випадку – строк програми по 

роках * 

Частка у 

% від 

загаль-

ного 

обсягу 

фінансу-

вання 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік   2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік  

Обсяг коштів 

всього,  

у тому числі: 

15000,000 42355,561 86433,179 375450,0 100,0 Обсяг коштів 

всього,  

у тому числі: 

15000,000 42355,561 86433,179 523450,0 100,0 

державний 

бюджет 

- - -  0,0 державний 

бюджет 

- - -  0,0 

обласний 

бюджет 

15000,000 42355,561 86433,179 375450,0 100,0 обласний 

бюджет 

15000,000 42355,561 86433,179 523450,0 100,0 

районні, міські 

бюджети 

- - - - 0,0 районні, міські 

бюджети 

- - - - 0,0 

бюджети сіл, 

селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

- - - - 0,0 бюджети сіл, 

селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

- - - - 0,0 

інші джерела - - - - 0,0 інші джерела - - - - 0,0 

* - в межах наявного фінансового ресурсу                                              * - в межах наявного фінансового ресурсу 

 

 

 

 

 

 



 8 

                Додаток 3 до Програми 

Показники успішності програми 
Норма чинного рішення Пропозиції щодо змін та доповнень 

Показники 

успішності  

проекту 

Значен

ня 

показни

ка 

станом 

на 

початок 

реаліза

ції 

програ

ми 

Одини

ця 

виміру 

Прогнозні значення показників 

успішності станом  на завершення 

бюджетного року 

Джерела 

інформації 

Показники 

успішності 

проекту 

Значен

ня 

показни

ка 

станом 

на 

початок 

реаліза

ції 

програ

ми 

Оди-

ниця 

 ви- 

міру 

Прогнозні значення показників 

успішності станом  на завершення 

бюджетного року 

Джерела  

інформації 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 

1. Відшкодуванн

я різниці, що 

виникла в 2017 – 

2019 роках між 

фактичною 

вартістю 

теплової енергії, 

послуг з 

централізованого 

опалення, 

постачання 

гарячої води, що 

вироблялися, 

транспортувалис

я та постачалися 

споживачам та 

тарифами, що 

повинні були 

встановлюватися 

обласною радою 

теплопостачальн

им 

підприємствам, в 

тому числі:  

74833,179 тис. 

грн 

64833,179 34833,179 0,0 - Бухгал-

терський  

облік 

підпри-

ємств 

1. Відшкодуванн

я різниці, що 

виникла в 2017 – 

2019 роках між 

фактичною 

вартістю 

теплової енергії, 

послуг з 

централізованого 

опалення, 

постачання 

гарячої води, що 

вироблялися, 

транспортувалис

я та постачалися 

споживачам та 

тарифами, що 

повинні були 

встановлюватися 

обласною радою 

теплопостачальн

им 

підприємствам, в 

тому числі: 

74 833,

179 

тис. 

грн 

64 833,179 34 833,179 0,0 - Бухгал-

терський  

облік підпри-

ємств 

ОКВПТГ 

«Лубни-

теплоенерго» 

 

35993,897 тис. 

грн 

30993,897 15993,897 0,0 - Бухгал- 

терський  

облік 

 ОКВПТГ  

«Лубнитеп- 

лоенерго» 

ОКВПТГ 

«Лубни-

теплоенерго» 

 

35 993,897 тис. 

грн 

30 993,897 15 993,897 0,0 - Бухгал- 

терський  

облік 

 ОКВПТГ  

«Лубнитеп- 

лоенерго» 

ОКВПТГ 

«Миргород-

теплоенерго» 

 

38 839,282 тис. 

грн 

33839,282 18839,282 0,0 - Бухгал- 

терський  

облік 

 ОКВПТГ 

ОКВПТГ 

«Миргород-

теплоенерго» 

 

38 839,282 тис. 

грн 

33 839,282 18 839,282 0,0 - Бухгал- 

терський  

облік 

 ОКВПТГ 



 9 
«Миргород-

теплоенерго» 

«Миргород-

теплоенерго» 

2. Відшкодуванн

я різниці, що 

виникла в 2017 – 

2019 роках між 

фактичною 

вартістю послуг 

з 

централізованого 

водопостачання 

та 

водовідведення, 

постачання 

холодної води та 

водовідведення, 

що постачалися 

споживачам 

ОКВПВКГ 

«Миргород- 

водоканал», та 

тарифами, що 

повинні були 

встановлюватися 

Полтавською 

обласною радою  

7 355,561 тис. 

грн 

2355,561 0,0 0,0 - Бухгал- 

терський  

облік  

ОКВПВКГ 

«Миргород-

водоканал» 

2. Відшкодуванн

я різниці, що 

виникла в 2017 – 

2019 роках між 

фактичною 

вартістю послуг 

з 

централізованого 

водопостачання 

та 

водовідведення, 

постачання 

холодної води та 

водовідведення, 

що постачалися 

споживачам 

ОКВПВКГ 

«Миргород- 

водоканал», та 

тарифами, що 

повинні були 

встановлюватися 

Полтавською 

обласною радою  

7 355,561 тис. 

грн 

2 355,561 0,0 0,0 - Бухгал- 

терський  

облік  

ОКВПВКГ 

«Миргород-

водоканал» 

3. Капітальні 

вкладення  

поповнення 

статутного 

капіталу 

      

 

3. Капітальні 

вкладення  

поповнення 

статутного 

капіталу 

      

 

3.1. Поповнення 

статутного 

капіталу 

ПОКВПТГ 

«Полтаватепло-

енерго» : 

- скорочення 

споживання 

природного газу 

за рахунок 

здійснення 

капітального 

ремонту та 

реконструкції 

об’єктів 

інфраструктури 

підприємства 

343,1 
тис.  

м3 
377,1 381,1 383,4 712,4 

 

Програма 

реконструк-

ції  

та розвитку 

об'єктів 

транспорту- 

вання 

системи 

централізо- 

ваного 

теплопоста-

чання 

ПОКВПТГ 

«Полтава-

тепло-

енерго» 

на 2019 – 

3.1. Поповнення 

статутного 

капіталу 

ПОКВПТГ 

«Полтаватепло-

енерго» : 

- скорочення 

споживання 

природного газу 

за рахунок 

здійснення 

капітального 

ремонту та 

реконструкції 

об’єктів 

інфраструктури 

підприємства 

343,1 
тис.  

м3 
377,1 381,1 383,4 712,4 

 

Програма 

реконструк-

ції  

та розвитку 

об'єктів 

транспорту- 

вання 

системи 

централізо- 

ваного 

теплопоста-

чання 

ПОКВПТГ 

«Полтава-

тепло-

енерго» 

на 2019 – - збільшення 84,7 % 84,7 85,3 85,8 91,4 - збільшення 84,7 % 84,7 85,3 85,8 91,4 
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об’єктів 

обладнаних 

вузлами обліку 

теплової енергії  

2023 роки 

 

об’єктів 

обладнаних 

вузлами обліку 

теплової енергії  

2023 роки 

 

- зменшення 

зносу мереж 

теплопостачання, 

запобігання 

виникненню 

аварійних 

ситуацій 

68,8 % 68,8 67,9 67,6 64,7 

- зменшення 

зносу мереж 

теплопостачання, 

запобігання 

виникненню 

аварійних 

ситуацій 

68,8 % 68,8 67,9 67,6 60,1 

- зменшення 

зносу 

автомобільного 

парку 

55,8 % - - - 54,5 

- зменшення 

зносу 

автомобільного 

парку 

55,8 % - - - 50,2 

3.2. Поповнення 

статутного 

капіталу 

ОКВПТГ 

«Лубни-

теплоенерго» : 

- скорочення 

споживання 

природного газу 

за рахунок 

здійснення 

капітального 

ремонту та 

реконструкції 

об’єктів 

інфраструктури 

підприємства 

11988,08 тис. м3    11922,72 

Внутрішній 

облік 

 ОКВПТГ  

«Лубнитеп- 

лоенерго» 

3.2. Поповнення 

статутного 

капіталу 

ОКВПТГ 

«Лубни-

теплоенерго» : 

- скорочення 

споживання 

природного газу 

за рахунок 

здійснення 

капітального 

ремонту та 

реконструкції 

об’єктів 

інфраструктури 

підприємства 

11988,08 
тис. 

м3 
   11922,72 

Внутрішній 

облік 

 ОКВПТГ  

«Лубнитеп- 

лоенерго» 
- зменшення 

зносу основних 

засобів, 

запобігання 

виникненню 

аварійних 

ситуацій за 

рахунок 

здійснення 

капітального 

ремонту об'єктів 

інфраструктури 

підприємства  

55,7 % - - - 53,82 

- зменшення 

зносу основних 

засобів, 

запобігання 

виникненню 

аварійних 

ситуацій за 

рахунок 

здійснення 

капітального 

ремонту об'єктів 

інфраструктури 

підприємства  

55,7 % - - - 53,82 

4. Капітальні 

вкладення 

поповнення 

статутного 

      

 

4. Капітальні 

вкладення 

поповнення 

статутного 
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капіталу: капіталу: 

4.1. Поповнення 

статутного 

капіталу КП ПОР 

«Полтававодокан

ал»: 

- зменшення 

споживання 

енергоресурсів, 

за рахунок 

капітального 

ремонту та 

реконструкції 

об’єктів 

інфраструктури  

42 300,0 

тис. 

кВт*год

/рік 

42 300,0 41 784,91 39 667,0 38071,4 

Внутрішній 

облік  

КП ПОР 

«Полтава-

водоканал» 

 

4.1. Поповнення 

статутного 

капіталу КП ПОР 

«Полтававодокан

ал»: 

- зменшення 

споживання 

енергоресурсів, 

за рахунок 

капітального 

ремонту та 

реконструкції 

об’єктів 

інфраструктури  

42 300,0 

тис. 

кВт*год.

/рік 

42 300,0 41 784,91 39 667,0 38071,4 

Внутрішній 

облік  

КП ПОР 

«Полтава-

водоканал» 

 

- відновлення 

частки зношених 

водопровідних 

мереж 

49,45 % 49,45 49,08 49,08 49,08 

- відновлення 

частки зношених 

водопровідних 

мереж 

49,45 % 49,45 49,08 49,08 49,08 

- відновлення 

частки ветхих та 

аварійних 

каналізаційних 

мереж 

35,5 % 35,5 34,39 33,6 33,15 

- відновлення 

частки ветхих та 

аварійних 

каналізаційних 

мереж 

35,5 % 35,5 34,39 33,6 33,15 

-зменшення 

зносу 

автомобільного 

парку 

19,89 % - - - 17,75 

- зменшення 

зносу 

автомобільного 

парку 

19,89 % - - - 17,75 

Забезпечення 

об'єктів 

критичної 

інфраструктури 

(централізоване 

водопостачання 

та водовідве-

дення) резерв-

ними джерелами 

живлення    

0,0 % - - - 9,52 

Забезпечення 

об'єктів 

критичної 

інфраструктури 

(централізоване 

водопостачання 

та водовідве-

дення) резерв-

ними джерелами 

живлення    

0,0 % - - - 69,37 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального  

господарства та енергетики  

Полтавської обласної військової адміністрації          Едуард РЕВА 


