
         

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 24 грудня 2021 року з питання № 1 порядку денного
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023 роки

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Т. Костенко взяти до відома.

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

Голова комісії С. БЄЛАШОВ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 24 грудня 2021 року з питання № 2 порядку денного
Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього

руху на 2021 – 2024 роки

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Т. Костенко взяти до відома.

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

Голова комісії С. БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 24 грудня 2021 року з питання № 3 порядку денного
Про виконання цільової регіональної програми «Власний дім»

 на 2017 – 2021 роки

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Янко взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення «Про  виконання  цільової  регіональної
програми "Власний дім" на 2017 – 2021 роки».

Голова комісії С. БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 24 грудня 2021 року з питання № 4 порядку денного
Про затвердження цільової обласної програми «Власний дім» на 2022 – 2026 роки

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Янко взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення «Про  затвердження  цільової  обласної
програми "Власний дім" на 2022 – 2026 роки».

Голова комісії С. БЄЛАШОВ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 24 грудня 2021 року з питання № 5 порядку денного
Про розгляд питання «Про надання згоди ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" на

створення дочірнього підприємства»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати проєкт
рішення  «Про  надання  згоди  ПОКВПТГ  "Полтаватеплоенерго"  на  створення
дочірнього підприємства».

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 С. БЄЛАШОВ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 24 грудня 2021 року з питання № 6 порядку денного
Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міст Полтавської області

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Сагайдачного та М. Третяка взяти до відома.

2. Підтримати проєкт рішення «Про приймання-передачу майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».

Голова комісії С. БЄЛАШОВ
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