
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:blrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
08 квітня 2021 року з питання № 3 порядку денного

«Про організацію роботи постійної комісії обласної ради з питань бюджету
та управлінням майном»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома.
2. Враховуючи звернення голови фракції Всеукраїнського об’єднання

«Батьківщина» в Полтавській обласній раді С. Бєлашова щодо зміни
представників фракції у складі постійних комісій обласної ради та відкликання
подання щодо включення та обрання кандидатури депутата обласної ради
І. Сидоренка із постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку, внести зміни до рішення
обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 16 «Про утворення та
обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-
комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку» щодо включення та обрання головою постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку кандидатури депутата обласної ради С. Бєлашова.

3. Враховуючи звернення членів постійної комісії з питань бюджету та
управління майном щодо пропусків засідань постійної комісії заступником голови
постійної комісії Р. Телятником у 70 % випадків, не конструктивного підходу до
участі у роботі постійної комісії, звернутися до голови Полтавської обласної ради
О. Біленького щодо виключення його зі складу постійної комісії та внесення
відповідних змін до рішення обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020
№ 13 «Про утворення та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з
питань бюджету та управління майном».

Голова комісії Л. БОСЕНКО
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Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
08 квітня 2021 року з питання № 4 порядку денного

«Про результати та перспективи діяльності ПОКВКП «Полтавапаливо»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформації М. Горященка та С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Провести перевірку діяльності керівництва ПОКВКП «Полтавапаливо»

(в.о. директора та головного бухгалтера) з метою з’ясування, підтвердження або
спростування обставин можливого невиконання або неналежного виконання
посадових обов’язків, перевищення повноважень, заподіяння такими діями чи
бездіяльністю шкоди під час передачі паливних складів для реалізації мирової
угоди в рамках судової справи № 917/1150/20, а також інших можливих випадків
порушення вимог законодавства.

3. Звернутися до Полтавської обласної прокуратури щодо надання правової
оцінки діям керівництва ПОКВКП «Полтавапаливо» (в.о. директора та головного
бухгалтера) у питанні передачі паливних складів ПОКВКП «Полтавапаливо» для
реалізації мирової угоди в рамках судової справи № 917/1150/20.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
08 квітня 2021 року з питання № 7 порядку денного

«Про інформацію щодо передачі майна ПОКП «Полтавафарм» в межах
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Полтавської області»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. На підставі інформації С. Сагайдачного постійній комісії з питань

бюджету та управління майном внести проєкт рішення обласної ради «Про
передачу майна ПОКП «Полтавафарм» в межах спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області» на розгляд другого пленарного
засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
08 квітня 2021 року з питання № 12 порядку денного

«Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до

показників обласного бюджету на 2021 рік» та рекомендувати його на розгляд
другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання.

3. Здійснити перерозподіл коштів обласного бюджету шляхом зменшення
видатків на Фонд розвитку територій області у сумі 2 млн грн, спрямувавши їх на
реалізацію заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року.

Голова комісії Л. БОСЕНКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
08 квітня 2021 року з питання № 15 порядку денного

«Про створення комунального підприємства Полтавської обласної ради
«Полтавафармація»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформації І. Процая, С. Бєлашова взяти до відома.
2. На підставі інформації І. Процая, С. Бєлашова постійній комісії з питань

бюджету та управління майном внести проєкт рішення обласної ради «Про
створення комунального підприємства Полтавської обласної ради
«Полтавафармація» на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
08 квітня 2021 року з питання № 16 порядку денного
«Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України
щодо припинення тиску на територіальні громади Полтавської області в

частині укладення договорів з доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого

інженерного обладнання до врегулювання зазначеного питання
на законодавчому рівні»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома.
2. На підставі інформації Л. Босенко постійній комісії з питань бюджету та

управління майном внести проєкт рішення обласної ради «Про Звернення
депутатів Полтавської обласної ради до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного
комітету України щодо припинення тиску на територіальні громади Полтавської
області в частині укладення договорів з доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання до врегулювання зазначеного питання на законодавчому
рівні» на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради
восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО


