
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про інформацію АТ «Полтаваобленерго» щодо скасування пільгового тарифу  

на електроенергію для побутових споживачів 

 

Керуючись частиною 2 статті 10, пунктом 2 статті 18, частиною 2 статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою зняття соціальної 
напруги серед мешканців Полтавської області та усунення негативних наслідків, 
спричинених скасуванням  пільгового тарифу на електроенергію для побутових 
споживачів,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію АТ «Полтаваобленерго» щодо скасування пільгового тарифу на 

електроенергію для побутових споживачів взяти до відома. 
 

2. Рекомендувати АТ «Полтаваобленерго» звернутися до Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо 
відновлення пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів. 

 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 
транспорту та зв’язку і з питань паливно-енергетичного комплексу та використання 
надр. 

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про інформацію АТ «Полтаваобленерго» щодо 

скасування пільгового тарифу на електроенергію  

для побутових споживачів» 

 

Розробники проєкту рішення: депутати обласної ради О. Біленький, С. Бєлашов, 

О. Діденко, О. Панкратьєв, І. Процай, О. Сазонов, О. Смірнов, О. Чепурко. 

 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: зняття соціальної напруги серед мешканців Полтавської області та 

усунення негативних наслідків, спричинених збільшенням тарифів на 

транспортування природного газу. 

 
1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Власна ініціатива депутатів обласної ради. 

 

2. Обґрунтованість необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення зумовлено скасуванням пільгового тарифу на 

електроенергію для побутових споживачів. 

 

3. Суть проєкту рішення  

 

Проєкт рішення передбачає рекомендації АТ «Полтаваобленерго» 

звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг щодо відновлення пільгового тарифу на 

електроенергію для побутових споживачів. 

 

4. Правові аспекти  

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

залучення коштів обласного бюджету. 

 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів.  
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів  

 

На підставі рішення можливе відновлення пільгового тарифу на 

електроенергію для побутових споживачів. 

 

 

 

Депутат обласної ради О. БІЛЕНЬКИЙ  

 

Депутат обласної ради С. БЄЛАШОВ 

 

Депутат обласної ради О. ДІДЕНКО 

 

Депутат обласної ради О. ПАНКРАТЬЄВ 

 

Депутат обласної ради І. ПРОЦАЙ 

 

Депутат обласної ради О. САЗОНОВ 

 

Депутат обласної ради О. СМІРНОВ 

 

Депутат обласної ради О. ЧЕПУРКО 
 
 
 
 


