
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про надання згоди ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»  

на створення дочірнього підприємства  
 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 4.4. розділу 4 Статуту ПОКВПТГ 
«Полтаватеплоенерго», розглянувши звернення ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»  
від 15.12.2021 року № 29-17/2196, з метою розширення сфери діяльності 
комунального підприємства та покращення якості надання послуг з постачання 
теплової енергії, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати згоду Полтавському обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на створення 
дочірнього підприємства у встановленому законодавством порядку. 
 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Полтавське обласне 
комунальне виробниче підприємство теплового господарства 
«Полтаватеплоенерго», контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної 
ради: з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 
транспорту та зв’язку; з питань бюджету та управління майном та на Управління 
майном обласної ради. 
 

 

 

         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 
  

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про надання згоди ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" 

на створення дочірнього підприємства»  

 

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: розширення сфери діяльності комунального підприємства та покращення 

якості надання послуг з постачання теплової енергії. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі листа Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» (далі - ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго») від 15.12.2021 

№ 29-17/2196. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення базується на необхідності підвищення рівня 

спеціалізації за окремим видом діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», 

поліпшення сервісу обслуговування споживачів житлово-комунальних послуг, 

які надає та планує надавати підприємство, забезпечення безперебійного 

теплопостачання споживачів, які отримують послуги Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Надання згоди ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на створення дочірнього 

підприємства. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення дасть можливість підвищити ефективність 

використання ресурсів  Полтавського обласного комунального виробничого 

підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» та сприятиме 

забезпеченню надійного та безперебійного теплопостачання споживачів  

підприємства. 

 

 

 

Голова постійної комісії  

обласної ради з питань  

житлово-комунального  

господарства, енергозбереження,  

будівництва, транспорту та зв’язку С. БЄЛАШОВ 


