
Додаток 

до рішення __ позачергової сесії 

міської ради 7 скликання 

від __________ 2019 року № __ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Миргородської міської ради до Полтавської обласної ради  

 

Миргородська міська рада вкрай стурбована критичним фінансовим становищем 

обласного комунального виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства "Миргородводоканал", яке перебуває в стадії ліквідації юридичної особи та 

об’єднується з комунальним підприємством Полтавської обласної ради 

"Полтававодоканал".  

У зв’язку із значним збільшенням цін на енергоносії та перебуванням обласного 

комунального виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

"Миргородводоканал" у стадії ліквідації, склалася вкрай критична фінансова ситуація. На 

підприємстві відсутні обігові кошти на виплату заробітної плати працівникам, на сплату за 

спожиту електроенергію; неможливо оплатити матеріали для ліквідації поривів на мережах, 

внаслідок чого склалась критична ситуація на каналізаційно-насосних станціях, очисних 

спорудах, що у свою чергу загрожує повній зупинці підприємства. Перебої у системі 

водопостачання та незадовільна якість води завдають чимало незручностей жителям міста. 

Так, 5 - 6 липня цього року через аварію на артезіанській свердловині водозабору №2, який 

забезпечує водою близько вісімдесяти відсотків міста, склалася критична ситуація із 

водозабезпеченням жителів міста, що спричинило ще більшу соціальну напругу серед 

населення. 

З метою створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для жителів 

міста Миргорода та відпочиваючих міста-курорту державного значення, збереження річки 

Хорол, запровадження ефективного управління комунальним підприємством 

"Миргородводоканал" та враховуючи низький рівень надання послуг з водопостачання та 

водовідведення населенню міста, незадовільний технічний стан обладнання, зовнішніх 

мереж водопостачання, водовідведення і, як наслідок, створення аварійної ситуації на 

дорогах міста та забруднення навколишнього середовища і річки Хорол, 

вимагаємо: 

1. Скасувати рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради 

від 21 грудня 2018 року № 988 "Про припинення в результаті реорганізації обласного 

комунального виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

"Миргородводоканал" шляхом приєднання до комунального підприємства Полтавської 

обласної ради "Полтававодоканал". 

2. Прийняти рішення про передачу цілісного майнового комплексу "Обласне комунальне 

виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Миргородводоканал" 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у 

комунальну власність територіальної громади м. Миргорода. 

 

 

Секретар міської ради                                                       Н.О. Гирка 


