ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання згоди на здійснення реконструкції існуючих котелень та укладення
договорів про спільну діяльність

Керуючись статтею 17, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 29 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», статтями 1130, 1131 Цивільного кодексу України,
розглянувши звернення Полтавського обласного комунального виробничого
підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» від 05 жовтня 2021
року №29-17/1805, з урахуванням рекомендації постійної комісії обласної ради з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку від 06.10.2021, з метою проведення модернізації,
реконструкції існуючих котелень (будівництва нових котелень) для виробництва
теплової енергії на газовому та альтернативних видах палива, підвищення
енергоефективності, зменшення собівартості виробництва послуг, а також
підвищення якості послуг з теплопостачання споживачам м. Полтава,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на отримання містобудівних умов та обмежень, з метою
проведення реконструкції, модернізації, технічного переоснащення котелень, що
перебувають на балансі Полтавського обласного комунального виробничого
підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго», в разі необхідності
внесення змін в забудову земельної ділянки (зміна конфігурації будівлі котельні,
влаштування нового приміщення, перенесення або заміна димової труби, тощо).
2. Надати дозвіл Полтавському обласному комунальному виробничому
підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на укладення
договорів про спільну діяльність.
3. Уповноважити Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство
теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на здійснення усіх необхідних дій
та правочинів, пов’язаних з виконанням договорів про спільну діяльність, крім
права відчуження та міни майна.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на управління майном
обласної ради та постійні комісії обласної ради з питань: житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв’язку; бюджету та
управління майном.
ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про надання згоди на реконструкції існуючих
котелень та укладення договорів про спільну діяльність»
Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії.
Мета: проведення модернізації, реконструкції існуючих котелень (будівництва
нових котелень) для виробництва теплової енергії на газовому та
альтернативних видах палива, підвищення енергоефективності, зменшення
собівартості виробництва послуг, а також підвищення якості послуг з
теплопостачання споживачам м. Полтава.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення підготовлений управлінням майном обласної ради на
підставі звернення Полтавського обласного комунального виробничого
підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» від 05 жовтня
2021 року № 29-17/1805, з урахуванням рекомендації постійної комісії обласної
ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку від 06.10.2021.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття цього рішення сприятиме підвищенню енергоефективності,
зменшенню собівартості виробництва, а також поліпшенню якості послуг з
теплопостачання споживачам м. Полтава.
3. Суть проєкту рішення
Згідно з цим проєктом рішення Полтавському обласному комунальному
виробничому підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго»
надається згода на реконструкцію котелень та дозвіл на укладення договорів
про спільну діяльність.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства,
зокрема:
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Цивільного кодексу України;
- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат та сприятиме
проведенню модернізації, реконструкції існуючих котелень (будівництва нових
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котелень) для виробництва теплової енергії на газовому та альтернативних
видах палива, підвищенню енергоефективності, зменшенню собівартості
виробництва послуг, а також підвищенню якості послуг з теплопостачання
споживачам м. Полтава.
6. Позиція заінтересованих осіб
Не потребує з’ясування позицій зацікавлених сторін та органів.
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 рішення забезпечить проведення реконструкції та модернізації
котелень та дозволить здійснювати виробництво теплової енергії з
використанням альтернативних видів палива, що зумовить підвищення
енергоефективності, зменшення собівартості виробництва, а також підвищення
якості послуг з теплопостачання споживачам м. Полтава.

Голова постійної комісії
обласної ради з питань
житлово-комунального
господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку

С. БЄЛАШОВ

