
         

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

транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 23 листопада 2022 року з питання № 1 порядку денного

Про розгляд питання «Про внесення змін до Обласної програми фінансової
підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-
каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2022 роки»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  начальника  Управління  житлово-комунального
господарства  та  енергетики  Полтавської  обласної  військової  адміністрації
Реви Е.В. взяти до відома.

2. Рекомендувати  Полтавській  обласній  військовій  адміністрації
підготувати  проєкт  рішення  «Про  внесення  змін  до  Обласної  програми
фінансової  підтримки  підприємств  комунальної  теплоенергетики  та
водопровідно-каналізаційного  господарства  Полтавської  області  на  2019  –
2022 роки» та внести його на розгляд ради у встановленому порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
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транспорту та зв’язку
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 23 листопада 2022 року з питання № 2 порядку денного

Про розгляд питання «Про надання дозволу КП ПОР "Полтававодоканал"
на отримання кредиту на умовах овердрафту в ПАТ "МТБ БАНК"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  виконувача  обов’язків  генерального  директора
Комунального  підприємства  Полтавської  обласної  ради  «Полтававодоканал»
Забишного Є.В. взяти до відома.

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної  ради підготувати проєкт
рішення  «Про  надання  дозволу  КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на отримання
кредиту  на  умовах  овердрафту  в  ПУБЛІЧНОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ "МТБ БАНК"».

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

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 23 листопада 2022 року з питання № 3 порядку денного

Про розгляд листа КП ПОР «Полтававодоканал» щодо зменшення розміру
відрахувань частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної

бази за 9 місяців 2022 року на суму 125,2 тис. грн.

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  виконувача  обов’язків  генерального  директора
Комунального  підприємства  Полтавської  обласної  ради  «Полтававодоканал»
Забишного Є.В. взяти до відома.

2. Рекомендувати  постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  бюджету  та
управління  майном  погодити  Комунальному  підприємству  Полтавської
обласної  ради  «Полтававодоканал»  зменшення  розміру  відрахувань  частини
чистого прибутку до обласного бюджету на суму 125,2 тис. грн за 9 місяців
2022 року на розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 23 листопада 2022 року з питання № 4 порядку денного

Про розгляд питання «Про збільшення статутного капіталу
 КП ПОР "Полтававодоканал"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  виконувача  обов’язків  генерального  директора
Комунального  підприємства  Полтавської  обласної  ради  «Полтававодоканал»
Забишного Є.В.  та заступника начальника Управління майном обласної ради
Федія І.А. взяти до відома.

2. Рекомендувати  постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  бюджету  та
управління  майном  внести  проєкт  рішення  «Про  поповнення  статутного
капіталу  Комунального  підприємства  Полтавської  обласної  ради
"Полтававодоканал"» на розгляд ради у встановленому порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 23 листопада 2022 року з питання № 5 порядку денного

Про розгляд питання «Про збільшення статутного капіталу
 ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  технічного  директора  Полтавського  обласного
комунального  виробничого  підприємства  теплового  господарства
«Полтаватеплоенерго» Пасічка В.С. та начальника Управління майном обласної
ради Федія І.А. взяти до відома.

2. Рекомендувати  постійній  комісії  обласної  ради  з  питань  бюджету  та
управління  майном  внести  проєкт  рішення  «Про  поповнення  статутного
капіталу  Полтавського  обласного  комунального  виробничого  підприємства
теплового  господарства  "Полтаватеплоенерго"»  на  розгляд  ради  у
встановленому порядку.

Голова комісії Сергій БЄЛАШОВ
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