
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України та 
Кабінету Міністрів України щодо надання державної допомоги Полтавській обласній 

раді з метою фінансової підтримки підприємства теплопостачання обласного 
підпорядкування 

 
 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою фінансової підтримки Полтавського 
обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 
«Полтаватеплоенерго», 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

 1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної до Президента України 
та Кабінету Міністрів України щодо надання державної допомоги Полтавській 
обласній раді з метою фінансової підтримки підприємства теплопостачання 
обласного підпорядкування, що додається на 2 аркушах. 

 
 2. Надіслати Звернення на адресу Президента України та Кабінету Міністрів 
України.  

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради до Президента України та Кабінету 

Міністрів України щодо надання державної допомоги Полтавській 

обласній раді з метою фінансової підтримки підприємства 

теплопостачання обласного підпорядкування 

 

30 вересня поточного року під час засідання Конгресу місцевих та 

регіональних влад між Кабінетом Міністрів України, НАК «Нафтогаз України», 

Офісом Президента України, Асоціацією міст України та Палатою місцевих 

влад конгресу підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо 

врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021 – 2022 років.  

Серед ключових пунктів Меморандуму є домовленість про фінансову 

підтримку громад з боку держави для забезпечення безперебійної роботи 

теплокомуненерго та незмінності тарифів на тепло для потреб населення 

упродовж опалювального сезону 2021 – 2022 років. 

Базове підприємство теплопостачання Полтавської області – обласне 

комунальне виробниче підприємство теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго», яке забезпечує послугами понад 200 тисяч мешканців 

міст Полтави, Карлівки, Решетилівки та селищ Машівки й Котельви. 

Власником комунального підприємства є Полтавська обласна рада, саме тому 

компенсаторні механізми, передбачені у підписаному Меморандумі для 

забезпечення сталості тарифів на тепло для населення, зокрема такі як 

спрямування до місцевих бюджетів ПДФО та залишення їм акцизу з пального,  

не дадуть можливості забезпечити підтримку цього тепловиробника. 

Підприємство дотримується вимог Меморандуму, платіжки для 

населення залишаються на рівні минулого опалювального періоду, проте вже 

відчувається дефіцит коштів для виконання своїх зобов'язань перед 

постачальниками енергоносіїв.  

З початку опалювального сезону до кінця поточного року сума 

недоотриманих доходів підприємством (різниця між економічно 

обґрунтованими тарифами та тими, що фактично застосовуються) очікувано 

складе 163 млн грн. 

На банківські рахунки Полтавського обласного комунального 

виробничого підприємства «Полтаватеплоенерго» накладено арешт у зв'язку із 

відкриттям виконавчого провадження за зверненням акціонерного товариства 

«Оператор газорозподільної системи "Полтавагаз"», що дестабілізує діяльність 

підприємства та, як наслідок, ставить під загрозу можливість своєчасних 

розрахунків з постачальниками природного газу, води, електричної енергії. 

Отже, в умовах відсутності фінансової підтримки підприємство не може 

гарантувати надійність і безперебійність теплопостачання. 

Для забезпечення своєчасних розрахунків Полтавським обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства 
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«Полтаватеплоенерго» з постачальниками енергоносіїв та, як наслідок, 

безперервного надання послуг теплопостачання за незмінними тарифами 

населенню, просимо надати державну допомогу Полтавській обласній раді з 

метою фінансової підтримки підприємства. 
 

Прийнято на пленарному засіданні 

восьмої сесії обласної ради восьмого 

скликання  

09 грудня 2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо надання 

державної допомоги Полтавській обласній раді з метою фінансової 

підтримки підприємства теплопостачання обласного підпорядкування» 

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: фінансова підтримка Полтавського обласного комунального виробничого 

підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго». 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі листа Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» від 08.11.2021 № 04-25/1985. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення базується на необхідності забезпечення 

безперебійного теплопостачання споживачів, які отримують послуги 

Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового 

господарства «Полтаватеплоенерго». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає прийняття та направлення звернення до 

Президента України та Кабінету Міністрів України. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення дасть можливість ініціювати вирішення питання 

отримання державної допомоги Полтавській обласній раді для фінансової 

підтримки Полтавського обласного комунального виробничого підприємства 

теплового господарства «Полтаватеплоенерго». 

 

 

 

Голова постійної комісія  

обласної ради з питань  

житлово-комунального  

господарства, енергозбереження,  

будівництва, транспорту та зв’язку С. БЄЛАШОВ 


