
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу
та використання надр

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. 56-98-09
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.govua, код ЄДРПОУ 22530614

РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 20 березня 2023 року з питання № 1 порядку денного
Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань паливно-

енергетичного комплексу та використання надр на 2023 рік

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Назву питання «Про підготовку до опалювального сезону 2023 – 2024
років та вжиття необхідних заходів для безперебійного тепло- та
водопостачання» доповнити словами «у тому числі реалізацію запланованих
заходів з енергоефективності та енергозбереження».

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр на 2023 рік із
запропонованими змінами (додається).

Голова постійної комісії Сергій САВЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
на засіданні постійної комісії обласної ради
з питань паливно-енергетичного
комплексу та використання надр
від 20 березня 2023 року

ПЛАН РОБОТИ
постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр на 2023 рік

Назва питання
Термін

виконання Відповідальний за
виконання Доповідачі Примітка

1. Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Полтавської області
на 2022 рік в частині енергозбереження та
енергоефективності.

І квартал Голова постійної
комісії

Департамент будівництва,
містобудування і архітектури, житлово-

комунального господарства та
енергетики Полтавської обласної

військової (державної) адміністрації

2. Про проходження опалювального сезону у
Полтавській області в умовах дисбалансу
енергетичної системи України після
ворожих атак об’єктів критичної
інфраструктури.

І квартал Голова постійної
комісії

Департамент будівництва,
містобудування і архітектури, житлово-

комунального господарства та
енергетики Полтавської обласної

військової (державної) адміністрації
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»

3. Про стан надходження та використання
коштів цільового фонду Полтавської
обласної ради

І, IV квартали Голова постійної
комісії

Департамент фінансів Полтавської
обласної військової (державної)

адміністрації
Відділ з питань земельних відносин та
надрокористування виконавчого апарату

обласної ради
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4. Про виконання рекомендацій робочої

групи з оперативного реагування та
координаційної роботи у разі відключення
об’єктів критичної інфраструктури від
електропостачання.

ІІ квартал Голова постійної
комісії

Голова робочої групи
Управління майном обласної ради
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»
КП ПОР «Полтававодоканал»

5. Про перелік спеціальних дозволів на
користування надрами, наданих на
території Полтавської області.

ІІ квартал Голова постійної
комісії

Відділ з питань земельних відносин та
надрокористування виконавчого апарату

обласної ради

6. Про результати роботи робочої групи щодо
вивчення обґрунтованості встановлених
тарифів КП ПОР «Полтававодоканал» та
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

ІІ-ІІІ квартали Голова постійної
комісії

Голова робочої групи

7. Про фінансово-господарський стан
Полтавського обласного комунального
виробничо-комерційного підприємства
«Полтавапаливо».

ІІІ квартал Голова постійної
комісії

Керівник підприємства
Управління майном обласної ради

8. Про інформацію Державної екологічної
інспекції Центрального округу щодо
планових перевірок у частині дотримання
видобувними підприємствами вимог
екологічного законодавства за
використанням і охороною надр (у межах
своєї компетенції) на території Полтавської
області.

IV квартал Голова постійної
комісії

Державна екологічна інспекція
Центрального округу

у разі
припинення
заборони
здійснення
перевірок

9. Про підготовку до опалювального сезону
2023 – 2024 років та вжиття необхідних
заходів для безперебійного тепло- та
водопостачання, у тому числі реалізацію
запланованих заходів з енергоефективності
та енергозбереження.

IV квартал Голова постійної
комісії

Департамент будівництва,
містобудування і архітектури, житлово-

комунального господарства та
енергетики Полтавської обласної

військової (державної)  адміністрації
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»
КП ПОР «Полтававодоканал»
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10. Про план роботи постійної комісії обласної

ради з питань паливно-енергетичного
комплексу та використання надр на 2024 рік.

IV квартал Голова постійної
комісії

Голова постійної комісії

11. Про стан надходжень рентної плати за
користування надрами для видобування
нафти, природного газу та газового
конденсату до місцевих бюджетів
Полтавської області.

поквартально Голова постійної
комісії

Департамент фінансів Полтавської
обласної військової (державної)

адміністрації

12. Вивчення результатів роботи та
проблемних питань підприємств, що
здійснюють видобування корисних
копалин на території Полтавської області.

за потреби Голова постійної
комісії

Представники підприємств виїзні
засідання

13. Заслуховування звітів керівників
підприємств, майно яких є спільною
власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області.

протягом року Голова постійної
комісії

Керівники підприємств
Управління майном обласної ради

14. Прийняття рішень про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області та укладення з ними
контрактів.

протягом року Голова постійної
комісії

Управління майном обласної ради
Керівники підприємств

Голова постійної комісії Сергій САВЧЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу
та використання надр

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. 56-98-09
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.govua, код ЄДРПОУ 22530614

РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 20 березня 2023 року з питання № 2 порядку денного
Про проходження опалювального сезону у Полтавській області в умовах
дисбалансу енергетичної системи України після ворожих атак об’єктів

критичної інфраструктури

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію Департаменту будівництва, містобудування і архітектури,
житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної
військової адміністрації, генерального директора Полтавського обласного
комунального виробничого підприємства теплового господарства
«Полтаватеплоенерго» Олексенка О.С., головного інженера Обласного
комунального виробничого підприємства теплового господарства
«Лубнитеплоенерго» Горбача М.В. взяти до відома.

Голова постійної комісії Сергій САВЧЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу
та використання надр

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. 56-98-09
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.govua, код ЄДРПОУ 22530614

РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 20 березня 2023 року з питання № 3 порядку денного
Про стан надходжень рентної плати за користування надрами для видобування

нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів
Полтавської області

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію директора Департаменту фінансів Полтавської обласної
військової адміністрації Кропивки П.А. взяти до відома.

Голова постійної комісії Сергій САВЧЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу
та використання надр

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. 56-98-09
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.govua, код ЄДРПОУ 22530614

РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 20 березня 2023 року з питання № 4 порядку денного
Про стан надходження та використання коштів цільового фонду Полтавської

обласної ради

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту фінансів Полтавської обласної
військової адміністрації Кропивки П.А., начальника відділу з питань
земельних відносин та надрокористування виконавчого апарату обласної ради
Таранової Т.А. взяти до відома.

2. Погодити пропозиції щодо перерахування до місцевих бюджетів
Полтавської області коштів, що надійшли до цільового фонду Полтавської
обласної ради за угодами про залучення та використання коштів на розвиток
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів
Полтавської області.

3. Рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації:
 при підготовці проєкту рішення обласної ради щодо внесення змін до

показників обласного бюджету Полтавської області на 2023 рік врахувати
субвенцію місцевим бюджетам Полтавської області з цільового фонду
Полтавської обласної ради відповідно до пропозицій, що додаються на
1 аркуші;

 головним розпорядником коштів визначити Департамент
будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального
господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації.

4. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради:
 проаналізувати стан виконання підприємствами нафтогазового

комплексу угод про залучення та використання коштів на розвиток соціальної



та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Полтавської
області станом на 01.04.2023;

 надіслати листи підприємствам нафтогазового комплексу, у яких,
станом на 01.04.2023, виникла заборгованість за угодами про залучення та
використання коштів на розвиток соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури населених пунктів Полтавської області щодо сплати до
цільового фонду Полтавської області відповідних коштів.

Голова постійної комісії Сергій САВЧЕНКО



Додаток до рекомендацій
постійної комісії обласної ради з
питань паливно-енергетичного
комплексу та використання надр
від 20.03.2023 з питання № 4
порядку денного

Пропозиції щодо перерахування до місцевих бюджетів Полтавської області
коштів, що надійшли до цільового фонду Полтавської обласної ради за
угодами про залучення та використання коштів на розвиток соціальної та

інженерно-транспортної інфраструктури
населених пунктів Полтавської області

№
п/п

Назва району Полтавської області та
сільської, селищної міської ради

Сума коштів для
перерахування субвенції
місцевим бюджетам
Полтавської області з
цільового фонду

Полтавської обласної ради,
грн

1. Миргородський район 951 175,00
1.1. Заводська міська рада 51 734,00
1.2. Лохвицька міська рада 169 098,00
1.3. Петрівсько-Роменська сільська рада 51 734,00
1.4. Сенчанська сільська рада 644 121,00
1.5. Сергіївська сільська рада 34 488,00

2. Полтавський район 50 327,00
2.1. Михайлівська сільська рада 50 327,00

3. Лубенський район 50 062,00
3.1. Чорнухинська селищна рада 50 062,00

ВСЬОГО 1 051 564,00


