
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань  

бюджету та управління майном 

 

21 вересня 2022 року                       м. Полтава                                                  № 19 
 

Головуюча: Босенко Лариса Василівна – голова постійної комісії. 
 

Присутні: Процай Ігор Анатолійович – перший заступник голови постійної 

комісії, Кордубан Віктор Володимирович – секретар постійної комісії; 

Мухтаров Фахраддін Аладдін-огли (в режимі відеоконференції), Тимоха Юрій 

Олександрович (в режимі відеоконференції), Стеценко Вячеслав Васильович (в 

режимі відеоконференції), Удовиченко Андрій Вікторович (в режимі 

відеоконференції) – члени постійної комісії. 
 

Відсутні: Телятник Руслан Васильович – заступник голови постійної комісії; 

Ващенко Олександр Володимирович, Винниченко Оксана Вікторівна, Куцовол 

Володимир Миколайович – члени постійної комісії. 
 

Склад пості йної комісії – 11 осіб. Присутні – 7 осіб. Засідання є правомочним. 
 

Запрошені та присутні: 
 

Біленький 

Олександр Юрійович 

- голова Полтавської обласної ради (в режимі 

відеоконференції) 

Лемешко 

Олександр Миколайович 

- перший заступник голови Полтавської обласної 

ради 

Бєлоножко 

Олег Вячеславович 

- заступник голови Полтавської обласної ради 

Руроєва 

Лілія Олександрівна 

- заступник голови Полтавської обласної ради 

Паутова 

Тетяна Олександрівна 

- заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної ради 

Федій 

Ігор Анатолійович 

- виконувач обов’язків начальника Управління 

майном обласної ради 

Кропивка 

Павло Анатолійович 

- директор Департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації 

Стеблянко 

Віктор Миколайович  

- директор Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами обласної військової 

адміністрації 

Семенова  

Тетяна Юріївна 

- заступник начальника Управління житлово-

комунального господарства та енергетики 

обласної військової адміністрації  
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Босенко Л.В. поставила на голосування порядок денний за основу. 
 

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

ВИРІШИЛИ:  

 Порядок денний взяти за основу. 

 

Босенко Л.В. поставила на голосування про включення до порядку денного 

засідання постійної комісії питання: 

Про лист Управління майном обласної ради щодо погодження 

Інвестиційної програми ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на 2021/2022 рік (зі 

змінами). 
 

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

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

 Включити до порядку денного засідання постійної комісії зазначене 

питання.  
 

Босенко Л.В. поставила на голосування проєкт порядку денного в цілому. 
 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного 

майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ». 

2. Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного комунального 

виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго». 

3. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки. 

4. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

5. Про лист Управління майном обласної ради щодо погодження Інвестиційної 

програми ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на 2021/2022 рік (зі змінами). 

6. Різне. 
 

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

прийнято.  
 

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. 
 

Босенко Л.В., голова постійної комісії, наголосила, що враховуючи вимоги 

воєнного стану, з метою дотримання заходів безпеки та попереджання витоку 

інформації, що може призвести до обізнаності противника про оборонні заходи 

в області, під час проведення засідання постійної комісії утриматись від 

здійснення фото- та відеозйомок. 
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Розгляд питань порядку денного. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька 

ТЕЦ». 
 

Федій І.А., виконувач обов’язків начальника Управління майном обласної 

ради, проінформував щодо врахування рекомендацій Міністерства економіки 

України, Міністерства енергетики України, наданих до рішення обласної ради 

від 08.07.2022 № 396 «Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної 

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних 

об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ» та підготовки проєкту рішення у новій редакції. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Кордубан В.В., депутат обласної ради, щодо: цільового призначення ТЕЦ; 

зобов’язання використання ТЕЦ за її цільовим призначенням; основної задачі 

ТЕЦ – виробляти електричну енергію; виробництва ТЕЦ електричної енергії і 

надлишкової теплової енергії, яку вона надає для опалення м. Кременчук; 

зобов’язань виділяти кошти з обласного бюджету для вироблення 

електроенергії та відновлення ТЕЦ; забезпечення м. Кременчук тепловою 

енергією; розгляду і вирішення питання системно і комплексно; внесення змін 

до проєкту рішення, а саме слова «цільове призначення» замінити на «подачу 

теплової енергії». 

Федій І.А., виконувач обов’язків начальника Управління майном обласної 

ради, щодо виробництва теплової та електричної енергії Кременчуцькою ТЕЦ. 

Процай І.А., депутат обласної ради, щодо: отримання Кременчуцькою ТЕЦ 

ліцензії на виробництво електричної енергії та ліцензії на виробництво і 

транспортування теплової енергії; знаходження на балансі ТЕЦ парового і 

водогрійного котлів, які можна використовувати для опалення м. Кременчук; 

проведення нарад з питання опалення м. Кременчук, підготовлених графіків 

робіт.  

Біленький О.Ю., голова обласної ради, щодо загрози опалювальному 

сезону м. Кременчук.  

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

управління майном, щодо: складності отримання ліцензії на продаж 

електричної енергії; прийняття низки документів, які стосуються виключно 

теплової енергії; вимог про використання ТЕЦ за цільовим призначенням та 

невідчуження у приватну власність; підтримки пропозиції депутата обласної 

ради Кордубана В.В. щодо уточнення цільового призначення виключно для 

подачі теплової енергії та відповідності цих змін вимогам Міністерства 

енергетики України. 

Лемешко О.М., перший заступник голови обласної ради, щодо мети 

прийняття рішення – забезпечення постачання тепловою енергією населення 

територіальної громади міста Кременчук та якісної підготовки  споруд 

теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період. 

Синявська Т.Г., начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради, щодо норм законодавства про передачу майна із 
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державної власності у комунальну – передавати будь-яке майно можна лише 

при умові незміни цільового призначення і невідчуження у приватну власність.   
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника Управління майном 

обласної ради Федія І.А. взяти до відома. 
2. Підтримати даний проєкт рішення обласної ради та рекомендувати його 

на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

Депутат обласної ради Процай І.А. оголосив заяву про конфлікт інтересів з 

розгляду питання «Про збільшення статутного капіталу Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

 

2. СЛУХАЛИ: Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 
 

Процай І.А., перший заступник генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго», проінформував про необхідність придбання двох котлів 

з потужністю 20 кВт, проектування і встановлення їх у районній котельні                  

м. Кременчука, для забезпечення проходження сталого опалювального сезону 

2022/2023 років жителів міста. 

Федій І.А., виконувач обов’язків начальника Управління майном обласної 

ради, повідомив про об’єкти цілісного майнового комплексу Кременчуцької 

ТЕЦ. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Кордубан В.В., депутат обласної ради, щодо терміну запуску котлів; 

об’єктів цілісного майнового комплексу Кременчуцької ТЕЦ; відповідальності 

за взяті зобов’язання, в тому числі і матеріальні. 

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

управління майном, щодо основних фондів 1 і 2 груп підприємств. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 1. Рішення 

не прийнято. 

 

Депутат обласної ради Процай І.А. оголосив заяву про конфлікт інтересів з 

розгляду питання «Про внесення змін до Обласної програми фінансової 

підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-

каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки». 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки. 
 

Семенова Т.Ю., заступник начальника Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики обласної військової адміністрації, проінформувала, 



 

5 

 

 

що зміни у програмі пов’язані із поповненням статутного капіталу ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго».   
 

ВИСТУПИЛИ:   

Біленький О.Ю., голова обласної ради, щодо очікування роз’яснень від 

профільного міністерства, уряду про ситуацію, пов’язану з ТЕЦ; проведення 

засідань робочої групи за участю Кременчуцького міського голови. 

Кордубан В.В., депутат обласної ради, щодо готовності голосувати з 

питання «Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» та відсутності повної інформації з цього питання. 

 

За повернення до голосування з питання «Про збільшення статутного 

капіталу Полтавського обласного комунального виробничого підприємства 

теплового господарства «Полтаватеплоенерго». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

Повернутися до голосування з питання «Про збільшення статутного 

капіталу Полтавського обласного комунального виробничого підприємства 

теплового господарства «Полтаватеплоенерго». 

 

Повторне голосування: 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію першого заступника генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» Процая І.А., виконувача обов’язків начальника 

Управління майном обласної ради Федія І.А. взяти до відома. 
2. Постійній комісії з питань бюджету та управління майном внести проєкт 

рішення обласної ради «Про збільшення статутного капіталу Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради 

восьмого скликання в установленому порядку. 

 

Голосування з питання 3 порядку денного: 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію заступника начальника Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики обласної військової адміністрації Семенової Т.Ю. 

взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної 

теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської 
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області на 2019 ‒ 2022 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 
 

Федій І.А., виконувач обов’язків начальника Управління майном обласної 

ради, проінформував про викладення у новій редакції пункту 3.12 напряму 3 

«Організація громадських та соціальних заходів» Розділу V «Напрями 

діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи 

її виконання». 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Біленький О.Ю., голова обласної ради, Босенко Л.В., голова постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном, щодо 

перерозподілу коштів між головними розпорядниками у межах виділених 

асигнувань. 

Кордубан В.В., депутат обласної ради, щодо вартості комплекту зимового 

одягу, виробника, забезпеченості бійців територіальної оборони. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника Управління майном 

обласної ради Федія І.А. взяти до відома. 
2. Постійній комісії з питань бюджету та управління майном внести проєкт 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки» на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання в установленому 

порядку. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист Управління майном обласної ради щодо погодження 

Інвестиційної програми ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на 2021/2022 рік (зі 

змінами). 
 

Процай І.А., перший заступник генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго», проінформував про дотримання процедури погодження 

Інвестиційної програми ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на 2021/2022 рік. 

Федій І.А., виконувач обов’язків начальника Управління майном обласної 

ради, надав інформацію, що на підставі пункту 1 розділу V Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких 

здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, 

Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого Наказом 

Міністерства розвитку громад та територій України № 191 від 19.08.2020, 

виникає потреба у внесенні змін до схваленої інвестиційної програми 

підприємства на 2021/2022 роки в частині запланованих заходів, зміни їх 

вартості, обсягів фінансування та способу виконання. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію першого заступника генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» Процая І.А., виконувача обов’язків начальника 

Управління майном обласної ради Федія І.А. взяти до відома. 
2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради погодити 

Інвестиційну програму ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на 2021/2022 рік (зі 

змінами) згідно чинного законодавства. 

 

1. 6. Різне. 

 

 

 

Голова постійної комісії Лариса БОСЕНКО 

 

 

 

Секретар постійної комісії   Віктор КОРДУБАН  


