
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань  

бюджету та управління майном 

 

05 квітня 2022 року                       м. Полтава                                        № 16 

 

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії. 

 

Присутні: Процай Ігор Анатолійович – перший заступник голови постійної 

комісії, Кордубан Віктор Володимирович – секретар постійної комісії; Ващенко 

Олександр Володимирович (із застосуванням режиму відеоконференції), 

Винниченко Оксана Вікторівна (із застосуванням режиму відеоконференції), 

Куцовол Володимир Миколайович, Стеценко Вячеслав Васильович, 

Удовиченко Андрій Вікторович – члени постійної комісії. 

Відсутні: Мухтаров Фахраддін Аладдін-огли, Смірнов Олександр Михайлович 

– члени постійної комісії, Телятник Руслан Васильович – заступник голови 

постійної комісії. 
 

Склад пості йної комісії – 11 осіб. Присутні – 8 осіб. Засідання є правомочним. 

 

Запрошені та присутні: 

Біленький 

Олександр Юрійович 

- голова Полтавської обласної ради 

Лемешко 

Олександр Миколайович 

 

- 

перший заступник голови Полтавської обласної 

ради 

Лунін 

Дмитро Сергійович 

- начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації (із застосуванням режиму 

відеоконференції) 

Бєлашов 

Сергій Володимирович 

- голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку 

Паутова 

Тетяна Олександрівна 

- заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної ради 

Лисак 

Віктор Петрович 

- директор Департаменту охорони здоров’я  

Полтавської обласної військової адміністрації 

Бредіхіна 

Алла Миколаївна  

- заступник начальника управління, начальник 

відділу фінансово-економічної роботи та 

медичної допомоги матерям і дітям (із 

застосуванням режиму відеоконференції)   

Мороховець 

Ігор Анатолійович 

- виконувач обов’язків начальника Управління 

майном обласної ради 



 

 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо спрямування частини 

чистого прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази. 

2. Про лист ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» щодо спрямування частини 

чистого прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази. 

3. Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо спрямування частини 

чистого прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази.  

4. Про погодження розрахунку посадового окладу керівників закладів 

охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності Полтавської 

обласної ради. 

5. Різне 

 

Босенко Л.В. поставила на голосування запропонований проєкт порядку 

денного. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  
 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії. 

 

Босенко Л.В., голова постійної комісії нагадала, що відповідно до Рекомендацій 

з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській 

обласній раді у разі наявності у членів постійної комісії конфлікту інтересів при 

розгляді питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом 

своєчасного самостійного публічного оголошення про це під час засідання. 

 

Розгляд питань порядку денного. 

 

Заява Процая І.А. щодо конфлікту інтересів (додається). 

 

1. СЛУХАЛИ: Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо спрямування 

частини чистого прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази. 
 

Процай І.А., перший заступник генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» повідомив про проведення підприємством значного 

обсягу робіт з підготовки до наступного опалювального періоду та прохання 

щодо спрямування частини прибутку на розвиток власної матеріально-

технічної бази (капітальні видатки) за І квартал 2022 року. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Бєлашов С.В., голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку щодо 

наявності коштів на виплату заробітної плати. 

 

Приймак  

Дмитро Васильович 

 

- 

 

директор ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» (із 

застосуванням режиму відеоконференції) 

Третяк  

Микола Юрійович  

- заступник генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал» 



 

 

 

 Босенко Л.В., голова постійної комісії з питань бюджету та управління 

майном, щодо заборгованості споживачів перед ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» на 01.04.2022. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІІШИЛИ:  

1. Інформацію першого заступника генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» Процая І.А. взяти до відома. 

2. Рекомендувати ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» згідно пункту                         

15 рішення обласної ради від 24 грудня 2021 року № 734 «Про обласний 

бюджет Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)» погодити 

спрямування частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази 

(капітальні видатки) за І квартал 2022 року. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» щодо спрямування 

частини чистого прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази. 
 

Приймак Д.В., директор ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» повідомив про 

відшкодування різниці у тарифах, що відображаються у фінансовій звітності як 

чистий прибуток. Сума відшкодованої різниці в повному обсязі направлена на 

погашення заборгованості за використаний газ. Для сплати частини чистого 

прибутку, отриманого за рахунок субвенції з державного бюджету за 2016 – 

2020 роки підприємство вимушене відволікати обігові кошти, джерело 

відшкодування яких не визначено. Звернувся з проханням щодо направлення 

прибутку за підсумками фінансової діяльності за 2021 рік у сумі 1 449 406 грн 

на виконання аварійних робіт та підготовку до наступного опалювального 

сезону. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» Приймака Д.В. 

взяти до відома. 

2. Погодити ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» спрямування частини прибутку 

на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки) за 

підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік у сумі                         

1 449 406 грн. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо спрямування 

частини чистого прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази. 

Третяк М.Ю., заступник генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал» повідомив про проведення аварійно-ремонтних робіт 

капітального характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по                          

вул. Космічна в с. Яр та капітального ремонту каналізаційного колектора 

заводу «Знамено» по вул. Київське шосе, 70 А та прохання щодо спрямування 

частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази у розмірі 

365,8 тис. грн. 
 



 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію заступника генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал» Третяка М.Ю.  

2. Погодити спрямування частини прибутку на розвиток власної 

матеріально-технічної бази (капітальні видатки) за 2021 рік на суму 

капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні роботи капітального 

характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по вул. Космічна в с. Яр та 

капітального ремонту каналізаційного колектора заводу «Знамено» по                       

вул. Київське шосе, 70 А у розмірі 365,8 тис. грн. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про погодження розрахунку посадового окладу керівників 

закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності 

Полтавської обласної ради. 

 Лисак В.П., директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації зазначив, що на виконання рішення 

пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради від 24.12.2021              

№ 379 «Про затвердження Положення про оплату праці та преміювання 

керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності 

Полтавської обласної ради» підготовлено розрахунки посадового окладу 

керівників закладів охорони здоров’я. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Процай І.А., депутат обласної ради, щодо можливості підвищення 

мінімального окладу працівникам закладів охорони здоров’я. 

 Кордубан В.В. щодо міграції медичного персоналу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації Лисака В.П. взяти до відома.  

2. Погодити розрахунки посадових окладів керівників закладів охорони 

здоров’я, що перебувають у комунальній власності Полтавської обласної ради 

за списком що додається та доручити голові постійної комісії Босенко Л.В. 

підписати дані розрахунки. 

3. Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової 

адміністрації підготувати та внести пропозиції щодо можливості підвищення 

мінімального посадового окладу на рівні мінімальної заробітної плати згідно 

тарифної сітки. 

 

5. Різне. 
 

 

Голова постійної комісії Лариса БОСЕНКО 

 

Секретар постійної комісії   Віктор    КОРДУБАН  


