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П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 

(третя сесія восьмого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 12 березня 2021 року 
 
 
 

Про звернення депутатів Полтавської  

міської ради до Верховної Ради України  

 та Кабінету Міністрів України щодо  
розроблення та реалізації механізму  

надання цільового фінансування  

на капітальний ремонт і модернізацію  
каналізаційних мереж та водогонів. 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Полтавська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо розроблення та реалізації механізму надання цільового 

фінансування на капітальний ремонт і модернізацію каналізаційних мереж та 
водогонів. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників фракцій у 

Полтавській міській раді. 
 

 

 

Міський голова            Олександр МАМАЙ 
 

 

 
 

 



 

 

Додаток до рішення третьої сесії 

Полтавської міської ради 
восьмого скликання  

від 12 березня 2021 року 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо розроблення та реалізації механізму надання 

цільового фінансування на капітальний ремонт і модернізацію 

каналізаційних мереж та водогонів. 

 

В Україні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація на 

фоні стрімкого зубожіння населення, скорочення робочих місць, зменшення 

кількості платників податків серед представників малого і середнього 

бізнесу. 

Вище перелічені фактори безпосередньо впливають на зменшення 

фінансової спроможності громад. Внаслідок цього відсутній необхідний 

обсяг бюджетних ресурсів на забезпечення вкрай необхідного капітального 

ремонту та модернізації катастрофічного стану каналізаційних мереж і 

водогонів в містах обласного значення. В Україні кожен третій житловий 

будинок потребує капітального ремонту, в аварійному стані перебуває 

більше третини водопровідно-каналізаційних та теплових мереж. 

Нестача фінансових ресурсів, їх неефективне розміщення, відсутність 

дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють 

вирішенню завдань  технічного переоснащення житлово-комунальних 

підприємств та розвитку комунальної інфраструктури. 

Постановою НКРЕКП № 187 від 17.01.2020 року схвалена Інвестиційна 

програма комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2020 рік, яка не вирішила наявних проблем з 

капітального ремонту та модернізації каналізаційних мереж і водогонів. 

Загальний процент виконання Інвестиційної програми склав лише 21,41%. 

Такий рівень виконання, на пояснення комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ», пов'язаний із 

тяжким фінансовим станом підприємства. Через неузгодженість у 

законодавстві, підприємство вимушене застосовувати збиткові тарифи, 

затверджені ще у 2018 році. Як наслідок, підприємство недоотримує 

близько 3 млн. грн. на місяць і відповідно існує великий дефіцит обігових 

коштів. 



Збільшення розміру тарифів на послуги водопостачання та 

водовідведення без одночасного вирішення питань забезпечення повної 

зайнятості населення та підвищення соціальних стандартів, призведе до 

непомірного фінансового перенавантаження на кожного громадянина і, як 

наслідок - збільшення заборгованості за оплату комунальних послуг 

підприємств з водопостачання та водовідведення. 

Як представники місцевого самоврядування, відповідно до ст. 2, 10 

Закону України «Про місцеве самоврядування», реалізуючи конституційне 

право представництва відповідних територіальних громад та здійснюючи 

від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження представників 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, ми не можемо 

стояти осторонь таких актуальних проблем, які хвилюють людей. 

Звертаючись до Кабінету Міністрів України та Верховної ради 

України, просимо: 

1. Провести державний аудит комунальних підприємств з 

водопостачання та водовідведення, які надають послуги в містах обласного 

значення, з метою визначення їх реального фінансово-економічного стану і 

наявного обсягу фінансових ресурсів для проведення капітального ремонту 

й модернізації каналізаційних мереж і водогонів. 

2. Здійснити оцінку фінансової спроможності утримання, розвитку 

та забезпечення ефективного господарювання комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ». 

3. Забезпечити розробку державного механізму та його 

регіонального й місцевого впровадження щодо надання цільового 

державного фінансування для капітального ремонту та модернізації 

каналізаційних мереж і водогонів. 

 

 

 

Міський голова               Олександр МАМАЙ 


