
         

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 25 червня 2021 року з питання № 1 порядку денного
«Про розгляд та затвердження плану роботи постійної комісії обласної
ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,

будівництва, транспорту та зв’язку на II півріччя 2021 року»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

Затвердити  план  роботи  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань
житлово-комунального  господарства,  енергозбереження,  будівництва,
транспорту та зв’язку на II півріччя 2021 року.

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 2 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до Схеми планування

території Полтавської області"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Кулинича взяти до відома.

2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Схеми планування
території Полтавської області».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 3 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Обласної програми

"Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії якої
продовжено до 2021 року»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.

2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Обласної програми
"Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до
2021 року».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 4 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку об’єктів, на які у

2021 році будуть спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до
Обласної програми "Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії

якої продовжено до 31.12.2021»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.

2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження переліку об’єктів, на
які у 2021 році будуть спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до
Обласної програми "Питна вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії
якої продовжено до 31.12.2021».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 5 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної

ради від 12 липня 2018 року № 777 «Про затвердження форм заяв та форм
розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги (послуги з
постачання теплової енергії, централізованого опалення, централізованого

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого
водовідведення) на плановий період, поданих для їх встановлення

підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад
Полтавської області»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.

2. Підтримати проєкт рішення  «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 12 липня 2018 року № 777 «Про затвердження форм заяв  та форм
розрахунків тарифів на теплову енергію,  її  виробництво,  транспортування та
постачання,  а  також розрахунків  тарифів  на  комунальні  послуги  (послуги  з
постачання  теплової  енергії,  централізованого  опалення,  централізованого
постачання  гарячої  води,  централізованого водопостачання,  централізованого
водовідведення)  на  плановий  період,  поданих  для  їх  встановлення
підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад
Полтавської області».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 6 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію,
її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової

енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним
виробничим підприємством теплового господарства «Лубнитеплоенерго»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви, Д. Приймака взяти до відома.

2. Проєкт  рішення  «Про  встановлення  тарифів  на  теплову  енергію,  її
виробництво, транспортування та постачання,  послуги з  постачання теплової
енергії  і  постачання  гарячої  води,  що  надаються  Обласним  комунальним
виробничим  підприємством  теплового  господарства  «Лубнитеплоенерго»
розглянути на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради.

3. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкт
рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до
Президента  України,  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів  України
щодо вжиття заходів по зменшенню вартості природного газу для підприємств
ТКЕ з метою зниження вартості  теплової енергії» та внести його на розгляд
чергової сесії обласної ради.

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 7 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення «Про повернення в управління обласної ради

ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви, С. Сагайдачного, Д. Приймака взяти до відома.

2. Підтримати проєкт  рішення «Про повернення  в  управління  обласної
ради  ОБЛАСНОГО  КОМУНАЛЬНОГО  ВИРОБНИЧОГО  ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО"».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 8 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми

поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області
на 2017 – 2021 роки»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення  «Про  внесення  змін  до  Комплексної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області
на 2017 – 2021 роки».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 9 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення «Про надання дозволу Полтавському

обласному комунальному виробничому підприємству теплового
господарства «Полтаватеплоенерго» на придбання транспортних засобів

через фінансовий лізинг з АТ «Укрексімбанк»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення  «Про  надання  дозволу  Полтавському
обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства
«Полтаватеплоенерго»  на  придбання  транспортних  засобів  через  фінансовий
лізинг з АТ «Укрексімбанк».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 10 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення «Про надання дозволу Полтавському

обласному комунальному виробничому підприємству теплового
господарства «Полтаватеплоенерго» на внесення змін в умови

кредитування по кредитному договору № 1211/2020/ПОД-МСБ від
30.07.2020 в частині зміни переліку обладнання, що надано в якості

забезпечення по кредитному договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення  «Про  надання  дозволу  Полтавському
обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства
«Полтаватеплоенерго» на внесення змін в умови кредитування по кредитному
договору  №  1211/2020/ПОД-МСБ  від  30.07.2020  в  частині  зміни  переліку
обладнання,  що  надано  в  якості  забезпечення  по  кредитному  договору  з
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ
«УКРГАЗБАНК».

3. Рекомендувати Полтавському обласному комунальному виробничому
підприємству  теплового  господарства  «Полтаватеплоенерго»  провести
переговори  з  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ
АКЦІОНЕРНИМ  БАНКОМ  «УКРГАЗБАНК»  щодо  зменшення  відсоткової
ставки по кредитному договору. Про результати повідомити постійну комісію з
питань  житлово-комунального  господарства,  енергозбереження,  будівництва,
транспорту та зв’язку.

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 11 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 С. Марчишинця взяти до відома.

2. Проєкт рішення «Про внесення змін до обласної Програми підвищення
рівня  безпеки  дорожнього  руху  на  2021  –  2024  роки»  не  рекомендувати  на
розгляд чергової сесії обласної ради.

3. На  наступне  засідання  постійної  комісії  з  питань  житлово-
комунального  господарства,  енергозбереження,  будівництва,  транспорту  та
зв’язку  надати  детальну  інформацію  щодо  придбання  техніки  та  виконання
інших заходів, передбачених Програмою підвищення рівня безпеки дорожнього
руху на 2021 – 2024 роки.

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 12 порядку денного
Про розгляд проєкту рішення «Про приєднання до всеукраїнської

ініціативи "Без бар’єрів" та підписання Меморандуму про розвиток
безбар’єрної архітектури в Полтавській області»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Величко взяти до відома.

2. Підтримати  проєкт  рішення  «Про  приєднання  до  всеукраїнської
ініціативи  "Без  бар’єрів"  та  підписання  Меморандуму  про  розвиток
безбар’єрної архітектури в Полтавській області».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 13 порядку денного
«Про розгляд листа генерального директора 

КП ПОР «Полтававодоканал» В. Воротинцева щодо надання погодження
на зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за I квартал

2021 року на суму визначених капітальних видатків, спрямованих на
аварійно-ремонтні роботи капітального характеру каналізаційного

колектору заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію М. Третяка взяти до відома.

2. Рекомендувати  постійній комісії  обласної  ради з  питань бюджету та
управління майном погодити зменшення розміру відрахувань частини чистого
прибутку  за  I квартал  2021  року  на  суму  визначених  капітальних  видатків,
спрямованих  на  аварійно-ремонтні  роботи  капітального  характеру
каналізаційного колектору заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр.

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 14 порядку денного
«Про розгляд листа генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
О. Олексенка стосовно виділення коштів в розмірі 10 млн грн на поповнення

статутного капіталу відповідно до рішення пленарного засідання двадцять
дев’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 20.12.2019 № 1245 «Про

затвердження Обласної програми фінансової підтримки підприємств
комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства

Полтавської області на 2019 – 2021 роки»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.

2. Рекомендувати  Полтавській  обласній  державній  адміністрації
передбачити  в  обласному бюджеті  на  2021 рік  кошти  в  розмірі  10  млн грн
Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового
господарства  «Полтаватеплоенерго» на  поповнення  статутного  капіталу
відповідно до рішення пленарного засідання двадцять дев’ятої  сесії  обласної
ради сьомого скликання від 20.12.2019 № 1245 «Про затвердження Обласної
програми фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та
водопровідно-каналізаційного  господарства  Полтавської  області  на  2019  –
2021 роки».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 15 порядку денного
«Про розгляд листа генерального директора ПОКВПТГ

"Полтаватеплоенерго" О. Олексенка щодо напрямків використання
коштів, виділених підприємству за рішенням сесії 

від 12 березня 2020 року»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.

2. Підтримати  перенаправлення  коштів,  які  надані  підприємству
рішенням  пленарного  засідання  тридцять  другої  позачергової  сесії  обласної
ради  сьомого  скликання  від  12.03.2020  №  1329  
«Про  збільшення  статутного  капіталу  ПОЛТАВСЬКОГО  ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО  ВИРОБНИЧОГО  ПІДПРИЄМСТВА  ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «״ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО״   на  виконання  робіт  з
оснащення житлових будинків приладами обліку гарячої води і теплової енергії
та виконання робіт по заміні ділянок теплових мереж з придбанням труб та
матеріалів для їх монтажу.

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 16 порядку денного
«Про розгляд листа генерального директора ПОКВПТГ

"Полтаватеплоенерго" О. Олексенка щодо перегляду тарифів для
ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.

2. Рекомендувати управлінню майном обласної ради надати погодження
до  Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сфері
енергетики  та  комунальних  послуг  щодо  встановлення  економічно
обґрунтованих тарифів для Полтавського обласного комунального виробничого
підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 17 порядку денного
«Про розгляд листів Голови правління АТ «Оператор газорозподільної

системи "Полтавагаз"» С. Погрібняка стосовно заборгованості ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» за послуги розподілу природного газу»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Погрібняка, О. Олексенка взяти до відома.

2. Рекомендувати  Акціонерному Товариству «Оператор газорозподільної
системи "Полтавагаз"» надати постійній комісії складову структури тарифів на
послуги розподілу природного газу на 2021 рік.

3. Звернутися  від  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-
комунального  господарства,  енергозбереження,  транспорту  та  зв’язку  до
народних  депутатів  України,  які  обиралися  від  Полтавської  області,  із
пропозицією  внесення  доповнень  до  законопроєкту  №  3508  «Про  заходи,
спрямовані  на  подолання  кризових  явищ  та  забезпечення  фінансової
стабільності на ринку природного газу» в частині проведення взаємозаліку між
комунальними підприємствами, які надають послуги з теплопостачання та НАК
«Нафтогаз України» і постачальниками газу. 

 

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 18 порядку денного
«Про розгляд листа директора ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»

Д. Приймака щодо підтвердження різниці в цінах на природний газ»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Д. Приймака взяти до відома.

2. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради погодити:
-  розрахунок  обсягу  різниці  в  цінах  природного  газу  по  Обласному

комунальному  виробничому  підприємству  теплового  господарства
«Лубнитеплоенерго» за опалювальний період 2020/2021 років;

- інформацію про тарифи на теплову енергію та відповідні комунальні
послуги,  що  застосовуються  до  населення  протягом  опалювального  періоду
2020/2021  років  по  Обласному  комунальному  виробничому  підприємству
теплового господарства «Лубнитеплоенерго».

Голова комісії С. 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) 56-48-75

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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 19 порядку денного
«Про розгляд листа голови ОСББ «СОКОЛ» М. Ясинської стосовно

вирішення питання щодо фінансування ремонтних робіт на аварійній
ділянці каналізаційного колектору по проспекту Миру, 36 

у місті Полтаві»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію М. Ясинської, М. Третяка взяти до відома.

2. Звернутися до Полтавської міської ради з пропозицією щодо участі у
фінансуванні  виконання  робіт  по  заміні  аварійного  колектору  по  проспекту
Миру,  36  у  місті  Полтаві  на  умовах  співфінансування  50/50  від  орієнтовної
вартості об’єкта 10 млн грн.

Голова комісії С. БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 20 порядку денного
«Про розгляд листа громадської організації «Рідна Полтавщина» стосовно
підвищення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради вартості

комунальних послуг»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  громадської  організації  «Рідна  Полтавщина»  стосовно
підвищення  виконавчим  комітетом  Кременчуцької  міської  ради  вартості
комунальних послуг взяти до відома.

2. Рекомендувати  Кременчуцькій  міській  раді  у  зв’язку  з  напруженою
соціально-економічною ситуацією в країні, а саме: підвищенням цін на товари
та  послуги,  скороченням  робочих  місць,  наслідками  пандемії  коронавірусу
COVID-19, які  негативно впливають на якість життя та доходи громадян,  не
допускати необґрунтованого  підвищення тарифів  на комунальні  послуги для
населення.

Голова комісії С. БЄЛАШОВ
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

від 25 червня 2021 року з питання № 21 порядку денного
«Про розгляд звернення громадської організації «Асоціація пішоходів

України» щодо використання комунальними службами кавової гущі, як
засобу боротьби з ожеледицею у населених пунктах області»

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  громадської  організації  «Асоціація  пішоходів  України»
взяти до відома.

2. Рекомендувати Державному підприємству «Агентство місцевих доріг
Полтавської  області»  розглянути  дане  звернення.  Про  результати  розгляду
повідомити постійну комісію та  громадську організацію «Асоціація пішоходів
України».

Голова комісії С. БЄЛАШОВ
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