
       

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ( чотирнадцята  сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16 грудня 2021 року 

 

Про затвердження Програми фінансової  

підтримки комунального підприємства 

«Лубни-водоканал» Лубенської міської  

ради Полтавської області  з погашення   

заборгованості за послуги з постачання  

електроенергії  за листопад 2021 року та 

сплати поточних платежів за грудень 2021 року 

 

        Розглянувши програму  фінансової підтримки комунального підприємства  

«Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Полтавської області з  погашення 

заборгованості  за послуги з постачання електроенергії  за   листопад 2021 року 

та сплати поточних платежів за грудень 2021 року, подану КП «Лубни-

водоканал», відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 

ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада   в и р і ш и л а : 

 

  1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального 

підприємства  «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Полтавської 

області з погашення заборгованості  за послуги з постачання електроенергії 

за листопад 2021 року та сплати поточних платежів за грудень 2021 року 

(додається). 

  2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області (начальник Романенко Т.О.)  

передбачити кошти для реалізації Програми.  

3. Організацію виконання цього рішення покласти на  Управління  

житлово – комунального господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської   ради    Лубенського    району   Полтавської    області  (начальник 

Князєв О.В.). 

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г., постійну  депутатську комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології і  

постійну депутатську комісію  з питань планування бюджету та фінансів.                          

               

 

 Лубенський міський голова                                  Олександр ГРИЦАЄНКО  



 

 

 

                                                                                                                   Додаток  

до рішення міської ради 

                                                                                                                  16 грудня  2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунального підприємства  

«Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області з погашення заборгованості за  

послуги з постачання електроенергії за листопад 2021року 

та сплати поточних платежів за грудень 2021 року 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1 Ініціатор розроблення програми Управління  житлово-

комунального господарства та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету Лубенської 

міської  ради Лубенської району 

Полтавської області 

2 Розробник Програми Управління  житлово-

комунального господарства та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області  

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління  житлово-

комунального господарства та 

капітального будівництва 

виконавчого комітету Лубенської 

міської  ради Лубенського району 

Полтавської області 

4 Учасники Програми Комунальне підприємство  

«Лубни - водоканал» Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

5 Термін реалізації Програми 2021 рік 

6 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

1900000,00 грн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Загальні положення 

 

КП  «Лубни-водоканал»  створене  згідно  рішення  п’ятдесят  другої  

сесії  п’ятого  скликання  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області  від  

16 квітня  2010 року  та  розпочало  свою  виробничу  діяльність  з  01 травня  

2010 року. 

Розроблення Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства  «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області  з погашення заборгованості  за послуги з 

постачання   електроенергії за листопад 2021року та сплати поточних 

платежів за грудень 2021 року, (далі Програма) обумовлено обмеженістю 

інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, 

утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного 

водопостачання та водовідведення, оплати послуг електропостачання. 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання 

власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують 

залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх 

фінансово-господарської  діяльності, покращенню стану розрахунків, більш 

ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню 

виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і 

своєчасного внесення платежів до бюджету. 

 

II.Мета Програми 

 

Метою Програми є фінансова підтримка об’єктів житлово-

комунального господарства. 

Програма фінансової підтримки направлена на: 

 Покращення стану розрахунків підприємства за споживання 

енергоносіїв. 

 Сприянню створенню належних умов для здійснення 

комунальним підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і 

наданню якісних послуг споживачам міста. 

 Залучення додаткових коштів на оновлення виробничих 

потужностей на зниження рівня аварійності об’єктів. 

 Своєчасне і у повному обсязі проведення інвестиційної 

діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію 

виробничих потужностей підприємства. 

 

 ІІІ. Напрями та заходи виконання Програми 

         На даний час у зв’язку з переходом до іншого постачальника 

електричної енергії з 01.01. 2022 р. у КП «Лубни - водоканал» виникла 

необхідність повністю розрахуватися за надані послуги з постачальником 

електроенергії ТОВ «АС», а саме за спожиті послуги в листопаді 2021 року в 

сумі – 901963,67 грн., та оплаті поточних платежів за грудень 2021 року в 

сумі – 998036,33 грн. 

Загальна сума до сплати – 1900000,00 грн. 

  



 

 

ІV. Організаційне забезпечення виконання Програми 

 

           Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується 

на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння 

капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств питного 

водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та 

енергетичних ресурсів. 

В основу управління у сфері питного водопостачання та 

водовідведення покладено такі принципи: взаємоузгодженість діяльності 

підприємств водопровідно-каналізаційної мережі; удосконалення роботи з 

розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування. 

V. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

         Бюджетні кошти в сумі 1 900 000,00 грн. використовуються в межах 

відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням міської ради 

про міський бюджет на 2021 рік  для оплати основного боргу за   листопад 

2021року та сплати поточних платежів за грудень 2021 року.  

        Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану 

використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на 

відповідний рік на безповоротній основі. 

         Головний розпорядник – відділ житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

 

VI. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 

 забезпечити місто безперебійною цілодобовою подачею води; 

 впорядкувати розрахунки підприємств з енергопостачальними організаціями 

за енергоносії, що використовуються  в процесі виробництва послуг  та 

скороченню, у разі наявності,  заборгованості підприємства; 

 створити умови для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального 

підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності; 

 підвищити надійність роботи виробничих потужностей комунального 

підприємства; 

 ефективному використанню майна, що є власністю територіальної громади 

міста; 

 дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при 

виробництві і наданні послуг. 

 

 

Секретар міської ради                                               Маргарита КОМАРОВА 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Полтавської області з 

погашення заборгованості за послуги з постачання електроенергії за 

листопад 2021року та сплати поточних платежів за грудень 2021 року 

 

Дана програма необхідна для: 

- переходу підприємства до іншого постачальника електричної  енергії; 

- покращення стану розрахунків підприємства за спожиті енергоносії; 

- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню 

якісних послуг споживачам міста. 

 У відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії» 

надання  послуг з постачання електричної енергії та її розподілу для КП 

«Лубни-водоканал» здійснюється двома компаніями, а саме –АТ 

«Полтаваобленерго» та ТОВ «АС». 

Підприємство за листопад 2021 року  для надання послуг з водопостачання та 

водовідведення спожило електричної енергії -  285251 кВт. на загальну суму 

1221238,27 грн. в т.ч. 

ТОВ «АС»  -  901963,67 грн. 

АТ «Полтаваобленерго» - 319274,60 грн. 

Орієнтовна сума поточних платежів за грудень становитиме 1 322 836,33 грн. 

в тому числі:    ТОВ «АС»  -  998036,33 грн. 

               АТ «Полтаваобленерго» - 324800,00 грн. 

Всього за листопад та грудень 2021 року  сума становить – 2 544 074,60 

грн. 

У листопаді 2021 року коштами підприємства всього було сплачено за 

послуги з розподілу та постачання електроенергії за попередні періоди 

1136403,27 грн.. в тому числі:  

  ТОВ «АС»                               - 779006,77 грн. 

  ТОВ «Полтаваобленерго»     - 357396,50 грн. 

За 7 днів грудня 2021 року коштами підприємства всього було сплачено за 

послуги з розподілу та постачання електричної енергії за попередні періоди 

275000,00 грн. в тому числі: 

  ТОВ «АС»                               - 190000,00 грн. 

  ТОВ «Полтаваобленерго»     - 85000,00 грн. 

 

 Для того, щоб перейти нашому підприємству до іншого постачальника 

електричної енергії, до 31.12.2021 року потрібно сплатити ТОВ «АС» за листопад 

та грудень 2021 року суму в розмірі 1 900000,00 грн. 

   Ситуація, яка виникла в державі, а саме ведення карантину, призвело до 

зменшення надходжень на підприємство за надані послуги з водопостачання та 

водовідведення.  

  Однією із причин великих витрат на оплату електричної енергії є її стрімке 

зростання з вересня місяця, а саме: 

- вартість з січня 2021 р. по серпень 2021 р. становить – 2,20 грн.  з ПДВ  за 1 

кВт; 



- вересень – 2,42 грн.  з ПДВ  за 1 кВт; 

- жовтень – 2,91 грн.  з ПДВ  за 1 кВт; 

- листопад – 3,16 грн.  з ПДВ  за 1 кВт; 

- грудень – 3,44 грн.  з ПДВ  за 1 кВт. 

 

Специфіка підприємства передбачає великі витрати на споживання 

електричної енергії та оплату праці, тому що  водопостачання міста здійснюється 

за рахунок  трьох підйомів з трьох водозабірних майданчиків на яких розміщені 

42-ві артезіанські свердловини та 5- підвищувально насосних станцій. Загальна 

протяжність мереж централізованого питного водопостачання - 123,8 км,  

водовідведення – 40,2 км. Крім того на балансі підприємства обліковується двоє 

комплексних очисних споруд  які  відокремлені з мережами та 12- КНС. 

Зазначаємо, що вище вказані структурні підрозділи по водопостачанню та 

водовідведенню напівавтоматизовані на яких цілодобово працюють чергові по їх 

обслуговуванню.  

КП «Лубни–водоканал» просить надати фінансову підтримку на суму 

1900000,00 грн. на безповоротній основі  для проведення  погашення 

заборгованості за послуги з постачання  електроенергії  за листопад та  сплати 

поточних платежів за грудень 2021 року перед ТОВ «АС» для забезпечення міста 

безперебійною цілодобовою подачею води. 

При затвердженні даної програми буде проведена оплата заборгованості за 

листопад  та  сплати поточних платежів за грудень 2021 року за спожиту 

електроенергію   перед ТОВ «АС» ,  що допоможе КП «Лубни-водоканал»  в 

подальшому перейти до іншого постачальника електричної енергії.  

 

 

 

Начальник КП «Лубни-водоканал»                             Алла КОСОЛАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 



         

Пояснювальна записка 

до Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Лубни-водоканал» Лубенської міської ради Полтавської області з 

погашення заборгованості за послуги з постачання електроенергії за листопад 

2021року та сплати поточних платежів за грудень 2021 року 

 

Дана програма необхідна для: 

- переходу підприємства до іншого постачальника електричної  енергії; 

- покращення стану розрахунків підприємства за спожиті енергоносії; 

- сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним 

підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних 

послуг споживачам міста. 

 У відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії» надання  

послуг з постачання електричної енергії та її розподілу для КП «Лубни-

водоканал» здійснюється двома компаніями, а саме –АТ «Полтаваобленерго» та 

ТОВ «АС». 

Підприємство за листопад 2021 року  для надання послуг з водопостачання та 

водовідведення спожило електричної енергії -  285251 кВт. на загальну суму 

1221238,27 грн. в т.ч. 

ТОВ «АС»  -  901963,67 грн. 

АТ «Полтаваобленерго» - 319274,60 грн. 

Орієнтовна сума поточних платежів за грудень становитиме 1 322 836,33 грн. в 

тому числі:    ТОВ «АС»  -  998036,33 грн. 

               АТ «Полтаваобленерго» - 324800,00 грн. 

Всього за листопад та грудень 2021 року  сума становить – 2 544 074,60 грн. 

У листопаді 2021 року коштами підприємства всього було сплачено за послуги з 

розподілу та постачання електроенергії за попередні періоди 1136403,27 грн.. в тому 

числі:  

  ТОВ «АС»                               - 779006,77 грн. 

  ТОВ «Полтаваобленерго»     - 357396,50 грн. 

За 7 днів грудня 2021 року коштами підприємства всього було сплачено за 

послуги з розподілу та постачання електричної енергії за попередні періоди 

275000,00 грн. в тому числі: 

  ТОВ «АС»                               - 190000,00 грн. 

  ТОВ «Полтаваобленерго»     - 85000,00 грн. 

 

 Для того, щоб перейти нашому підприємству до іншого постачальника 

електричної енергії, до 31.12.2021 року потрібно сплатити ТОВ «АС» за листопад та 

грудень 2021 року суму в розмірі 1 900000,00 грн. 

   Ситуація, яка виникла в державі, а саме ведення карантину, призвело до 

зменшення надходжень на підприємство за надані послуги з водопостачання та 

водовідведення.  

  Однією із причин великих витрат на оплату електричної енергії є її стрімке 

зростання з вересня місяця, а саме: 

- вартість з січня 2021 р. по серпень 2021 р. становить – 2,20 грн.  з ПДВ  за 1 кВт; 

- вересень – 2,42 грн.  з ПДВ  за 1 кВт; 



- жовтень – 2,91 грн.  з ПДВ  за 1 кВт; 

- листопад – 3,16 грн.  з ПДВ  за 1 кВт; 

- грудень – 3,44 грн.  з ПДВ  за 1 кВт. 

 

Специфіка підприємства передбачає великі витрати на споживання електричної 

енергії та оплату праці, тому що  водопостачання міста здійснюється за рахунок  трьох 

підйомів з трьох водозабірних майданчиків на яких розміщені 42-ві артезіанські 

свердловини та 5- підвищувально насосних станцій. Загальна протяжність мереж 

централізованого питного водопостачання - 123,8 км,  водовідведення – 40,2 км. Крім 

того на балансі підприємства обліковується двоє комплексних очисних споруд  які  

відокремлені з мережами та 12- КНС. 

Зазначаємо, що вище вказані структурні підрозділи по водопостачанню та 

водовідведенню напівавтоматизовані на яких цілодобово працюють чергові по їх 

обслуговуванню.  

КП «Лубни–водоканал» просить надати фінансову підтримку на суму 1900000,00 

грн. на безповоротній основі  для проведення  погашення заборгованості за послуги з 

постачання  електроенергії  за листопад та  сплати поточних платежів за грудень 2021 

року перед ТОВ «АС» для забезпечення міста безперебійною цілодобовою подачею 

води. 

При затвердженні даної програми буде проведена оплата заборгованості за 

листопад  та  сплати поточних платежів за грудень 2021 року за спожиту 

електроенергію   перед ТОВ «АС» ,  що допоможе КП «Лубни-водоканал»  в 

подальшому перейти до іншого постачальника електричної енергії.  

 

 

 

Начальник КП «Лубни-водоканал»                             Алла КОСОЛАП 
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