
         

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 1 порядку денного

Про хід виконання регіональної Програми заходів з організації рятування
людей на водних об’єктах Полтавської області на 2021 – 2025 роки

у 2022 році

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  директора  Департаменту  з  питань  оборонної  роботи,
цивільного  захисту  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  Полтавської
обласної військової адміністрації Артеменка О.С. взяти до відома.  

2. Рекомендувати  Департаменту  з  питань  оборонної  роботи,  цивільного
захисту  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  Полтавської  обласної
військової  адміністрації  забезпечити  подальше  виконання  регіональної
Програми  заходів  з  організації  рятування  людей  на  водних  об’єктах
Полтавської області на 2021 – 2025 роки та реалізацію визначених у ній заходів.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 2 порядку денного

Про розгляд колективного звернення членів ініціативної групи стосовно
діяльності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  членів  ініціативної  групи  Петушинської  Ю.В.,
Шаргородської Л.С. та Денисенка О.М. взяти до відома.

2. Ознайомити  членів  робочої  групи  щодо  вивчення  обґрунтованості
встановлених  тарифів  КП  ПОР  «Полтававодоканал»  та  ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» із зверненням членів ініціативної групи стосовно діяльності
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 3 порядку денного

Про розгляд клопотання депутата обласної ради Чепурка О.Г. щодо
погодження кандидатури Олексенка О.С. для нагородження Почесною

грамотою Верховної Ради України

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Підтримати пропозицію депутата обласної  ради Чепурка О.Г. та  погодити
кандидатуру Олексенка Олександра Сергійовича, депутата обласної ради, для
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

2. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт
рішення обласної ради.

3. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести на
розгляд  обласної  ради  проєкт  рішення  з  цього  питання  у  встановленому
порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 4 порядку денного

Про розгляд проєкту рішення «Про виконання Обласної програми фінансової
підтримки комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного

господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  директора  Департаменту  будівництва,  містобудування  і
архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної
військової адміністрації Реви Е.В. взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення  «Про  виконання  Обласної  програми
фінансової  підтримки  комунальної  теплоенергетики  та  водопровідно-
каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки».

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 5 порядку денного

Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення розміру кошторисної
заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва

об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету та
коштів підприємств, установ, організацій, що належать до спільної

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника управління капітального будівництва Департаменту
будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та
енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Годні В.В. взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення  «Про  встановлення  розміру  кошторисної
заробітної  плати,  який  враховується  при  визначенні  вартості  будівництва
об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету та коштів
підприємств,  установ,  організацій,  що  належать  до  спільної  власності
територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області».

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 6 порядку денного

Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до обласної Програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 – 2024 роки»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника  Управління інфраструктури Полтавської  обласної
військової адміністрації Лоскот С.С. взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення  «Про внесення  змін  до  обласної  Програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 – 2024 роки».

3. Рекомендувати Управлінню інфраструктури Полтавської обласної військової
адміністрації  розробити план розповсюдження флікерів із  залученням Управління
молоді  та  спорту,  Департаменту  освіти  і  науки  Полтавської  обласної  військової
адміністрації,  Головного  управління  Національної  поліції  в  Полтавській  області,
депутатів обласної ради та надати його на розгляд постійної комісії обласної ради з
питань  житлово-комунального  господарства,  енергозбереження,  будівництва,
транспорту та зв’язку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ

                      

mailto:info@oblrada.pl.ua
mailto:info@oblrada-pl.gov.ua


         

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 7 порядку денного

Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки Полтавського комунального підприємства "Аеропорт-Полтава"

на 2021 – 2023 роки»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника  Управління інфраструктури Полтавської  обласної
військової адміністрації Лоскот С.С. взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки  Полтавського  комунального  підприємства  "Аеропорт-Полтава"
на 2021 – 2023 роки».

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 8 порядку денного

Про розгляд питання «Про приймання у спільну власність територіальних
громад, сіл, селищ, міст Полтавської області теплових мереж»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника  Управління  майном  обласної  ради  
Коморної Л.Ф. взяти до відома.

2. Доручити  Управлінню майном обласної  ради підготувати  відповідний
проєкт рішення.

3. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести на
розгляд  обласної  ради  проєкт  рішення  з  цього  питання  у  встановленому
порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 9 порядку денного

Про розгляд питання «Про збільшення статутного капіталу
ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника  Управління  майном  обласної  ради  
Коморної Л.Ф. взяти до відома.

2. Підтримати  збільшення  статутного  капіталу  ОКВПТГ
«Лубнитеплоенерго» на суму 10 мільйонів гривень.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 10 порядку денного

Про розгляд питання «Про надання дозволу Полтавському обласному
комунальному виробничому підприємству теплового господарства

"Полтаватеплоенерго" на укладення договору на отримання кредиту
в ПАТ АБ "Укргазбанк"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  першого  заступника  генерального  директора  ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» Процая І.А. взяти до відома.

2. Доручити  Управлінню майном обласної  ради підготувати  відповідний
проєкт рішення.

3. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести на
розгляд  обласної  ради  проєкт  рішення  з  цього  питання  у  встановленому
порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 11 порядку денного

Про розгляд листа ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо погодження
спрямування частини чистого прибутку у сумі 4718672,90 грн на розвиток

власної матеріально-технічної бази за результатами 2022 року

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  першого  заступника  генерального  директора  ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» Процая І.А. взяти до відома.

2. Погодити зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку до
обласного  бюджету  в  розмірі  4718672,90  грн  за  результатами  2022  року  на
розвиток матеріально-технічної бази ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». 

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 12 порядку денного

Про розгляд листа ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо погодження
здійснення будівництва квартальної котельні на території РТМ по

проспекту Свободи, 8 у м. Кременчук

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  першого  заступника  генерального  директора  ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» Процая І.А. взяти до відома.

2. Доручити  ПОКВПТГ  «Полтаватеплоенерго»  підготувати  відповідний
проєкт рішення.

3. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести на
розгляд  обласної  ради  проєкт  рішення  з  цього  питання  у  встановленому
порядку.

4. ПОКВПТГ  «Полтаватеплоенерго»  вирішити  питання  оформлення
земельної  ділянки  під  будівництво  квартальної  котельні  та  проінформувати
постійну комісію обласної ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 13 порядку денного

Про розгляд питання «Про приймання-передачу майна у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника  Управління  майном  обласної  ради  
Коморної Л.Ф. взяти до відома.

2. Погодити прийняття майна у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області з власності ТОВ «СУЧАСНИЙ ДІМ» на
баланс  у  господарське  відання,  як  внесок  до  статутного  капіталу  КП  ПОР
«Полтававодоканал».

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 14 порядку денного

Про розгляд питання «Про надання дозволу КП ПОР «Полтававодоканал»
на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії в

АТ «Укрексімбанк»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника генерального директора з економіки та фінансів
КП ПОР «Полтававодоканал» Третяка М.Ю. взяти до відома.

2. Доручити  Управлінню майном обласної  ради підготувати  відповідний
проєкт рішення.

3. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести на
розгляд  обласної  ради  проєкт  рішення  з  цього  питання  у  встановленому
порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 15 порядку денного

Про розгляд звіту аудиторської фірми «Капітал груп» аудиту фінансової
звітності КП ПОР «Полтававодоканал» за 2021 рік

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

інформацію заступника генерального директора з  економіки та  фінансів
КП ПОР «Полтававодоканал» Третяка М.Ю. взяти до відома.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 16 порядку денного

Про розгляд звітів керівників підприємств про виконання показників
ефективності використання майна і прибутку, а також майнового стану

підприємства за 2022 рік та про фінансово-господарську діяльність

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

звіти  першого  заступника  генерального  директора  ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»  Процая  І.А.,  заступника  генерального  директора  з
економіки та фінансів КП ПОР «Полтававодоканал» Третяка М.Ю., директора
ОКВПТГ  «Лубнитеплоенерго»  Приймака  Д.В.  про  виконання  показників
ефективності  використання  майна  і  прибутку,  а  також  майнового  стану
підприємств  за  2022  рік  та  про  фінансово-господарську  діяльність  взяти  до
відома.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 17 порядку денного

Про фінансово-господарську діяльність підприємств, що знаходяться у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника  Управління  інфраструктури  Полтавської
обласної військової адміністрації Лоскот С.С., тимчасово виконувача обов’язків
генерального  директора  ПОКП  «Аеропорт-Полтава»  Колісника  Ю.А.,
директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, житлово-
комунального  господарства  та  енергозбереження  Полтавської  обласної
військової  адміністрації  Реви  Е.В.,  заступника  директора  КП ПОР «Учбово-
курсовий  комбінат  житлово  комунального  господарства»  Мироненко  Т.Є.,
начальника Управління майном обласної ради Коморної Л.Ф. взяти до відома.

2. Рекомендувати:
2.1. Управлінню  інфраструктури  Полтавської  обласної  військової

адміністрації  підготувати  проєкт  рішення  обласної  ради  про  звернення
депутатів  Полтавської  обласної  ради  до  Полтавської  міської  ради  щодо
звільнення  ПОКП  «Аеропорт-Полтава»  від  сплати  земельного  податку  на
період дії воєнного стану.

2.2. Постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести на
розгляд  обласної  ради  проєкт  рішення  з  цього  питання  у  встановленому
порядку.

3. Рекомендувати  Управлінню  інфраструктури  Полтавської  обласної
військової  адміністрації,  Департаменту  будівництва,  містобудування  і
архітектури,  житлово-комунального  господарства  та  енергозбереження
Полтавської  обласної  військової  адміністрації  спільно  з  Управління  майном
обласної  ради  здійснювати  системний  моніторинг  фінансово-господарської
діяльності  підприємств,  що знаходяться  у  спільній  власності  територіальних
громад сіл, селищ, міст області.
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4. Рекомендувати:

4.1. Департаменту  будівництва,  містобудування  і  архітектури,  житлово-
комунального  господарства  та  енергетики  Полтавської  обласної  військової
адміністрації:

- підготувати  проєкт  рішення  обласної  ради  про  припинення  діяльності
Обласного госпрозрахункового комунального підприємства «Облбудкомплект»
для розгляду на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та
управління майном;

- надати пропозиції щодо складу ліквідаційної комісії.

4.2. Управлінню майном обласної ради надати Департаменту будівництва,
містобудування  і  архітектури,  житлово-комунального  господарства  та
енергетики  Полтавської  обласної  військової  адміністрації  пропозиції  щодо
включення  працівників  Управління  майном  обласної  ради  до  складу  членів
ліквідаційної комісії.

5. Рекомендувати  Департаменту  будівництва,  містобудування  і
архітектури,  житлово-комунального  господарства  та  енергозбереження
Полтавської  обласної  військової  адміністрації  вирішити  питання  щодо
призначення  нового  керівника  КП  «Полтавська  обласна  агенція  з
енергоефективності» та внести пропозиції у встановленому порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ



         

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 18 порядку денного

Про розгляд звіту про роботу постійної комісії обласної ради восьмого скликання
з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,

транспорту та зв’язку за 2022 рік

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

погодити звіт про роботу постійної комісії обласної ради восьмого скликання з
питань  житлово-комунального  господарства,  енергозбереження,  будівництва,
транспорту та зв’язку за 2022 рік (додається).

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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про роботу постійної комісії обласної ради восьмого скликання з питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,

транспорту та зв’язку за 2022 рік

Постійна  комісія  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства,  енергозбереження,  будівництва,  транспорту  та  зв’язку  (далі  –
постійна комісія) утворена рішенням другого пленарного засідання першої сесії
обласної  ради  восьмого  скликання  від  01  грудня  2020  року  №  16  «Про
утворення  та  обрання  постійної  комісії  Полтавської  обласної  ради  з  питань
житлово-комунального  господарства,  енергозбереження,  будівництва,
транспорту та зв’язку» (зі змінами).

До  складу  постійної  комісії  входить шість  депутатів  обласної  ради:
Бєлашов  Сергій  Володимирович  –  голова  постійної  комісії,  Говоренко
Володимир Олександрович – заступник голови постійної комісії, Матюшенко
Олексій Володимирович – заступник голови постійної комісії,  Мірошніченко
Людмила Вікторівна – заступник голови постійної комісії, Копотун Костянтин
Іванович  –секретар  постійної  комісії,  Устименко  Юлія  Сергіївна  –  член
постійної комісії 

У  своїй  діяльності  постійна  комісія  керується  Конституцією  України,
законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  статус
депутатів  місцевих  рад»,  Регламентом  Полтавської  обласної  ради  восьмого
скликання,  Положенням  про  постійні  комісії  обласної  ради  восьмого
скликання, іншими законами та нормативними документами.

Основною організаційною формою роботи постійної комісії є її засідання,
які проводяться  в  порядку,  передбаченому  Положенням про постійні  комісії
обласної ради восьмого скликання, Порядком проведення засідань постійних
комісій Полтавської обласної ради із застосуванням режиму відеоконференцій. 

Постійна  комісія  здійснювала  свою  діяльність  в  обставинах,  що
потребували оперативного реагування на поточну ситуацію, вирішення питань
життєдіяльності  області  та  організовувала  свою  роботу  з  урахуванням
встановлених  законодавством  обмежувальних  заходів,  дії  воєнного  стану  та
необхідністю виконання заходів безпеки та захисту інформації.

З  метою  розгляду  питань,  віднесених  до  функціональної  спрямованості
постійної  комісії,  протягом  звітного  періоду  проведено 5  засідань  комісії  із
застосуванням режиму відеоконференції. Розглянуто 67 питань, у тому числі 17
проєктів  рішень,  ухвалено 67 рекомендацій.  Постійною комісією внесено на
розгляд ради 21 проєкт рішення.

Участь  у  роботі  постійної  комісії  брали  голова  обласної  ради  та  його
заступники,  депутати  обласної  ради,  начальник  обласної  військової
адміністрації та його заступники, керівники дотичних структурних підрозділів
обласної військової адміністрації, керівники комунальних підприємств.

Основними  завданнями  постійної  комісії  є:  здійснення  контролю  за
виконанням  обласних  цільових  програм  у  галузі  житлового  будівництва,
розвитку  інфраструктури,  діяльності  підприємств  житлово-комунального
господарства обласної комунальної власності, забезпечення населення якісною
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питною  водою;  розгляд  матеріалів  щодо  надання  комунальними
підприємствами якісних житлово-комунальних послуг населенню, підготовки
та  проведення  опалювальних  сезонів  в  області,  встановлення  тарифів  на
житлово-комунальні послуги, проведення ремонтних робіт автомобільних доріг
загального  користування  місцевого  значення,  безпеки  дорожнього  руху,
надання фінансової підтримки підприємствам.

На контролі постійної комісії перебуває 10 програм:
- Програма  підвищення  рівня  безпеки  дорожнього  руху  на  2021‒

2024 роки;
- Програма розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального

підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021‒ 2023 роки;
- Регіональна Програма заходів з організації рятування людей на водних

об’єктах Полтавської області на 2021– 2025 роки;
- Обласна програма «Питна вода Полтавщини» на 2022 – 2026 роки;
- Обласна  програма  фінансової  підтримки  підприємств  комунальної

теплоенергетики  та  водопровідно-каналізаційного  господарства  Полтавської
області на 2019 – 2022 роки;

- Програма підтримки об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків  та
житлово-будівельних  кооперативів  Полтавської  області  для  виконання  заходів  з
енергозбереження на 2015 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2025 року
включно;

- Обласна Програма забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки;
- Цільова регіональна програма «Власний дім» на 2022 – 2026 роки.
- Цільова обласна Комплексна програма «Шляхи до рівних можливостей» на

2022 – 2025 роки;
- Програма  оптимізації,  автоматизації  та  розвитку  системи  централізованого

теплопостачання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на 2022 – 2026 роки.
До  найбільш важливих  питань,  розглянутих  постійною комісією  можна

віднести:
- забезпечення  питною  водою  жителів  територіальних  громадах

Полтавської області;
- проведення капітального, поточного, середнього ремонтів автомобільних

доріг загального користування місцевого значення; 
- розвиток транспортної інфраструктури;
- надання фінансової підтримки та забезпечення сталого функціонування

підприємств  комунальної  теплоенергетики  та  водопровідно-каналізаційного
господарства Полтавської області.

Постійною комісією було ініційовано розгляд обласною радою звернень
депутатів  Полтавської  обласної  ради: до  Полтавської  міської  ради  щодо
безумовного  виконання  вимог  в  частині  виділення  коштів  ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо
врегулювання  проблемних  питань  у  сфері  постачання  теплової  енергії  та
постачання  гарячої  води  в  опалювальний  період  2021/2022  рр.; до  Кабінету
Міністрів України та Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у
сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  щодо  передачі  повноважень  по
встановленню  тарифів  на  послуги  з  централізованого  водопостачання  та
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централізованого водовідведення Полтавській обласній раді;  до  Прем’єр-міністра
України  щодо  надання  інформації  про  перевиконання  дохідної  частини
Державного  дорожнього  фонду  України  та  перерозподілу  залишку  коштів
субвенції  за  бюджетною  програмою  3131090  для  Полтавської  області  у  
2022 році.

Всі  члени  постійної  комісії  беруть  активну  участь  у  підготовці  та
проведенні її засідань. Крім того, беруть участь у діяльності робочих груп та
комісій, створених при обласній раді та обласній військовій адміністрації. 

Постійна комісія приділяє велику увагу діяльності  підприємств обласної
комунальної  власності  у  сфері  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку. 

В  цілому  у  звітному  періоді  постійна  комісія  працювала  злагоджено  і
конструктивно. 

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



         

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 14 березня 2023 року з питання № 19 порядку денного

Про розгляд проєкту плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,

транспорту та зв’язку на 2023 рік

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1.Доповнити  проєкт  плану  роботи  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку на 2023 рік пунктом 3.1. наступного змісту:

«Заслухати звіт керівника Служби автомобільних доріг в Полтавській області про
ремонт автомобільних доріг в області».

2.Затвердити план роботи постійної комісії  обласної ради з питань житлово-
комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку на
2023 рік із запропонованими змінами (додається).

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні постійної комісії обласної ради 
14 березня 2023 року

ПЛАН РОБОТИ
постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку на 2023 рік

№
п    з/п

Зміст питання Строк
виконання

Відповідальні за виконання Доповідачі 

    1 2 3 4 5
     1 Про виконання Обласної програми 

фінансової підтримки комунальної 
теплоенергетики та водопровідно-
каналізаційного господарства 
Полтавської області на 2019 – 2022 роки.

I квартал Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального господарства
та енергетики Полтавської обласної 
державної (військової) адміністрації

    2 Про хід виконання регіональної Програми          
заходів з організації рятування людей на 
водних об’єктах Полтавської області на 
2021 – 2025 роки у 2022 році.

I квартал Департамент з питань 
оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації

Комунальна установа 
«Рятувально-водолазна Служба» 
Полтавської обласної ради

    3 Про стан автомобільних доріг області, 
перспективи їх ремонту у 2023 році

II квартал ДП «Агентство місцевих доріг
Полтавської області»

ДП «Агентство місцевих доріг
Полтавської області»

3.1. Заслухати  звіт  керівника  Служби
автомобільних доріг в Полтавській області
про стан ремонту доріг в області.

II квартал Служба автомобільних доріг в 
Полтавській області

Служба автомобільних доріг в 
Полтавській області

4 Про підсумки опалювального сезону 
2022/23 року та завдання з підготовки до 
опалювального періоду 2023/24 р.р.

II квартал Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального господарства
та енергетики Полтавської обласної 
державної (військової) адміністрації;



(військової) адміністрації керівники підприємств 
теплокомуненерго

5 Про хід виконання обласної Програму 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 
2021 – 2025 роки у 2023 році.

IІ квартал Управління інфраструктури 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації

Управління інфраструктури 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації 

6 Про хід виконання Програми розвитку та 
підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 
2021 – 2025 роки у 2023 році.

IІ квартал Управління інфраструктури 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації

Управління інфраструктури 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації 

7 Про хід виконання Обласної програми «Питна 
вода Полтавщини» на 2022 – 2026 роки у            
2023 році.

IІ квартал Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації 

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального господарства
та енергетики Полтавської обласної 
державної (військової) адміністрації

        8 Про стан підготовки житлово-
комунального господарства та бюджетних 
установ до опалювального періоду              
2023/24 рр.

III квартал Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального господарства
та енергетики Полтавської обласної 
державної (військової) адміністрації 
та керівники підприємств житлово-
комунального господарства

9
Про затвердження Комплексної програми                
поводження з твердими побутовими                  
відходами у Полтавській області на 2023 –              
2030 роки.

III квартал Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації 

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального господарства
та енергетики Полтавської обласної 
державної (військової) адміністрації
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     10 Про хід виконання обласної Програми 
забезпечення молоді житлом на 2023-         
2027 роки у 2023 році.

IV квартал Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації

Полтавське регіональне управління 
ДСФУ «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому 
будівництву

    11 Про хід виконання цільової обласної програми 
«Власний дім» на 2022 – 2026 роки у 2023 році.

IV квартал Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації 

Обласний фонд підтримки 
індивідуального житлового 
будівництва на селі

 

     12 Про хід виконання Комплексної обласної 
Програми «Шляхи до рівних 
можливостей» на період до 2030 року у 
2023 році.

IV квартал Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації

Департамент будівництва, 
містобудування і архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та енергетики 
Полтавської обласної державної 
(військової) адміністрації

     13 Про хід виконання Програми оптимізації, 
автоматизації та розвитку системи 
централізованого теплопостачання 
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на 
2022 – 2026 роки у 2023 році.

IV квартал Управління майном обласної ради ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

     14 Про хід виконання Обласної програми 
фінансової підтримки та технічного 
розвитку підприємств обласної власності в
сфері житлово-комунального господарства
Полтавської області на 2023 – 2025 роки у 
2023 році.

IV квартал Управління майном обласної ради Управління майном обласної ради та 
керівники підприємств житлово-
комунального господарства

     15 Про приймання - передачу майна спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Полтавської області об’єктів 
житлово-комунального господарства.

протягом
року

Управління майном обласної ради Управління майном обласної ради
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      16 Про реорганізацію та створення 
підприємств, установ, закладів житлово-
комунального господарства спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Полтавської області.

протягом
року

Управління майном обласної ради Управління майном обласної ради

     17 Про звіти керівників підприємств, установ 
житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, будівництва, 
транспорту та зв’язку спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Полтавської області.

протягом
року

Управління майном обласної ради, 
керівники обласних комунальних 
підприємств

Керівники обласних комунальних 
підприємств

     18 Про проєкт плану роботи постійної комісії 
з питань житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, 
будівництва, транспорту та зв’язку на         
2024 рік   

IV квартал Постійна комісія з питань житлово-
комунального господарства, 
енергозбереження, будівництва, 
транспорту та зв’язку  

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

Голова постійної комісії Сергій БЄЛАШОВ
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