
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про погодження річних планів 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/ надання 

послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, 

інвестиційних програм підприємств 

 

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядком формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 № 869, Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності 

яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженим наказом Міністерства 

розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191, Порядком розгляду 

органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженим наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства від 12.09.2018 № 239, враховуючи звернення Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» від 28.07.2022 № 03.2.07/1184, з метою підвищення 

ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області, 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Уповноважити начальника Управління майном обласної ради від імені 

Полтавської обласної ради, за наявності попередніх рекомендацій постійних комісій 

обласної ради з питань: житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; бюджету та управління майном, погоджувати 

річні плани виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/ надання 

послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, інвестиційні 

програми підприємств, що перебувають в управлінні Полтавської обласної ради. 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном 

обласної ради. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-20/print#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-20/print#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-20/print#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-20/print#n16


2 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань: житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку; бюджету та управління майном. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про погодження річних планів 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/ надання 

послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, 

інвестиційних програм підприємств» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління майном обласної ради. Проєкт 

рішення є актом індивідуальної дії. 

Мета: підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

Проєкт рішення підготовлений на підставі звернення Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» від 28.07.2022 № 03.2.07/1184. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Прийняття цього рішення сприятиме налагодженню системи відносин, що 

виникають в процесі отримання суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого теплопостачання, що перебувають в управлінні Полтавської 

обласної ради, необхідних в процесі їх діяльності погоджень відповідної 

документації. 

3. Суть проєкту рішення 

Проєкт рішення передбачає надання начальнику Управління майном 

обласної ради повноважень, за наявності попередніх рекомендацій постійних 

комісій обласної ради з питань: житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку; бюджету та управління 

майном, погоджувати річні плани виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії/ надання послуг з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води, інвестиційні програми підприємств у сфері теплопостачання, що 

перебувають в управлінні Полтавської обласної ради. 

4. Правові аспекти 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»; 

- наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 

№191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, 
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централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності 

яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації»; 

- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку 

розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків 

тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація цього рішення не потребує фінансових витрат. 

6. Позиція заінтересованих осіб 

З’ясування позицій зацікавлених сторін та органів не потребує. 

7. Громадське обговорення 

Проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.  

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 

Реалізація цього рішення сприятиме належному функціонуванню 

підприємств, які надають послуги з централізованого теплопостачання, що 

перебувають в управлінні Полтавської обласної ради. 

 

 

 

Начальник Управління майном 

обласної ради        Леся КОМОРНА 


