
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань  

бюджету та управління майном 

 

14 жовтня 2022 року                       м. Полтава                                                  № 21 
 

Головуюча: Босенко Лариса Василівна – голова постійної комісії. 
 

Присутні: Процай Ігор Анатолійович – перший заступник голови постійної 

комісії, Ващенко Олександр Володимирович (в режимі відеоконференції), 

Винниченко Оксана Вікторівна (в режимі відеоконференції), Тимоха Юрій 

Олександрович (в режимі відеоконференції), Стеценко Вячеслав Васильович, 

Удовиченко Андрій Вікторович (в режимі відеоконференції) – члени постійної 

комісії. 
 

Відсутні: Телятник Руслан Васильович – заступник голови постійної комісії; 

Кордубан Віктор Володимирович – секретар постійної комісії; Куцовол 

Володимир Миколайович, Мухтаров Фахраддін Аладдін-огли – члени постійної 

комісії. 
 

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

Запрошені та присутні: 
 

Босенко Л.В. поставила на голосування порядок денний за основу та в цілому. 
 

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

Біленький 

Олександр Юрійович 

- голова Полтавської обласної ради (в режимі 

відеоконференції) 

Лунін 

Дмитро Сергійович 

- начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації 

Лемешко 

Олександр Миколайович 

- перший заступник голови Полтавської обласної 

ради 

Бєлоножко 

Олег Вячеславович 

- заступник голови Полтавської обласної ради 

Коморна 

Леся Федорівна 

- начальник Управління майном обласної ради 

Кропивка 

Павло Анатолійович 

- директор Департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації 

Особік 

Ірина Станіславівна  

- заступник директора Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури обласної військової 

адміністрації 

Рева 

Едуард Васильович 

- начальник Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики обласної військової 

адміністрації  
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ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити порядок денний. 
 

1. Про прийняття цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу 

«Кременчуцька ТЕЦ» Державної установи «Навчально-методичний центр з 

газової безпеки» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області. 

2. Про реорганізацію Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Решетилівське підприємство «Водоканал» шляхом приєднання до 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

3. Різне. 
 

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. 

 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. 

 

Розгляд питань порядку денного. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про прийняття цілісного майнового комплексу відокремленого 

підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Державної установи «Навчально-методичний 

центр з газової безпеки» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області. 
 

Процай І.А., перший заступник генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго», проінформував, що залишається мало часу для того, 

щоб провести роботу для забезпечення теплом жителів міста Кременчука. 

Зазначив, що прийняття цілісного майнового комплексу відокремленого 

підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Державної установи «Навчально-методичний 

центр з газової безпеки» фактично дозволить проводити комплекс робіт для 

здійснення заходів, які дадуть змогу розпочати опалювальний сезон. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала, про перелік майна, що приймається у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області та надходження 

листа від Державної установи «Навчально-методичний центр з газової безпеки» 

щодо включення об’єкту до переліку майна. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Лунін Д.С., голова Полтавської обласної військової адміністрації, щодо 

фінансування придбання обладнання, виконання робіт з відновлення 

теплопостачання м. Кременчука та використання коштів резервного фонду.  
 

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

прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію першого заступника генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» Процая І.А., начальника Управління майном обласної 

ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про прийняття цілісного майнового 

комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Державної 

установи «Навчально-методичний центр з газової безпеки» у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання в установленому 

порядку. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Решетилівське підприємство «Водоканал» шляхом приєднання 

до Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал». 
 

Третяк М.Ю., виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал», зазначив про рішення чотирнадцятої позачергової сесії 

обласної ради восьмого скликання від 26.07.2022 № 443 «Про прийняття 

єдиного майнового комплексу Комунального підприємства Решетилівське 

комунальне підприємство «Водоканал» у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та наявність фахівців у 

підприємства для здійснення діяльності на території м. Решетилівка. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, проінформувала 

про оптимізацію управління суб’єктом господарювання, який надає послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

 

  

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

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал» Третяка М.Ю., начальника Управління майном обласної 

ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Решетилівське підприємство 

«Водоканал» шляхом приєднання до Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал» у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області» на розгляд пленарного засідання сесії 

обласної ради восьмого скликання в установленому порядку. 

 

1. 3. Різне. 

 

 

 

Голова постійної комісії Лариса БОСЕНКО 


