
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

21.01.2022 м. Полтава № 11 

 

 

 

Про оновлення складу та відновлення діяльності 

робочої групи з вивчення питання щодо  

визначення права власності газорозподільних  

мереж Полтавської області 

 

 

Керуючись пунктом 18 частини 6, частиною 7 статті 55, частиною 8 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до протокольного доручення пленарного засідання десятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24.12.2021: 

 

1. Оновити склад робочої групи з вивчення питання щодо визначення 

права власності газорозподільних мереж Полтавської області (далі – робоча 

група): 

 

Голова комісії: 

 

 

Процай 

Ігор Анатолійович 

депутат обласної ради, голова фракції Полтавської 

територіальної організації політичної партії 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (за згодою) 

 

Заступник голови комісії: 

 

 

Корф  

Євген Анатолійович 

депутат обласної ради, голова постійної комісії 

обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування, член депутатської групи 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ‑  ЗА ЖИТТЯ 

«ПОЛТАВА» (за згодою) 
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Члени робочої групи:  

  

Кордубан 

Віктор Володимирович 

депутат обласної ради, член фракції Полтавської 

обласної організації політичної партії «ДОВІРА» 

(за згодою) 

 

Мухтаров 

Фахраддін Аладдін-огли 

депутат обласної ради, член фракції Полтавської 

обласної організації політичної партії «СЛУГА 

НАРОДУ» (за згодою) 

 

Матюшенко 

Олексій Володимирович 

депутат обласної ради, член фракції Полтавської 

обласної організації політичної партії «ЗА 

МАЙБУТНЄ» (за згодою) 

 

Олексенко 

Олександр Сергійович 

депутат обласної ради, член фракції Полтавської 

обласної організації Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» (за згодою) 

  

Босенко 

Лариса Василівна 

депутат обласної ради, голова постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету та управління 

майном, член фракції Полтавської обласної 

організації Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина»  

 

Савченко 

Сергій Петрович 

депутат обласної ради, голова постійної комісії 

обласної ради з питань паливно-енергетичного 

комплексу та використання надр, член фракції 

Полтавської регіональної організації політичної 

партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ‑  ЗА 

ЖИТТЯ» (за згодою) 

 

Чепурко 

Олексій Григорович 

заступник голови обласної ради, голова фракції 

Полтавської обласної організації політичної партії 

«РІДНЕ МІСТО» 

 

2. Робочій групі: 

 вивчити питання щодо можливості та доцільності передачі 

газорозподільних мереж у користування Полтавському обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» та обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства «Лубнитеплоенерго»; 

 про підсумки роботи інформувати голову Полтавської обласної ради. 

 

3. Виконавчому апарату обласної ради забезпечити організацію 

діяльності робочої групи. 
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4. Розпорядження голови Полтавської обласної ради від 18.01.2021 № 11 

«Про створення робочої групи з вивчення питання щодо визначення права 

власності газорозподільних мереж Полтавської області» вважати таким, що 

втратило чинність». 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ 
 


