ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
та управління майном
5 лютого 2021 року

м. Полтава

№3

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії обласної
ради з питань бюджету та управління майном.
Присутні:
Процай
Ігор Анатолійович
Кордубан
Віктор Володимирович

- перший заступник голови постійної комісії
- секретар постійної комісії

Члени постійної комісії
Бєлашов
Сергій Володимирович
Винниченко
Оксана Вікторівна
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Стеценко
Вячеслав Васильович
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Телятник
Руслан Васильович
Ващенко
Олександр Володимирович
Куцовол
Володимир Миколайович
Смірнов
Олександр Михайлович

- заступник голови постійної комісії
- член постійної комісії
- член постійної комісії
- член постійної комісії

Склад комісії 12 осіб. Присутні 8 осіб. Кворум є.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Лунін

- перший
заступник
обласної ради
- перший заступник

голови
голови

Полтавської
Полтавської

Дмитро Сергійович
Бєлоножко
Олег Вячеславович
Чепурко
Олексій Григорович
Алексюк
Олександр Леонідович
Барибіна
Яніна Олександрівна
Бульбаха
Сергій Володимирович
Гранчак
Наталія Степанівна
Діденко
Олег Григорович
Дядик
Олег Олегович
Матюшенко
Олексій Володимирович
Москалик
Іван Володимирович
Проценко
Русллан Олександрович
Хардін
Олег Олександрович
Цибульська
Юлія Володимирівна
Паутова
Тетяна Олександрівна
Запрошені
Кропивка
Павло Анатолійович
Марчишинець
Сергій Миколайовиич
Мороховець
Ігор Анатолійович
Могирь
Ірина Володимирівна
Басан
Олексій Ігорович
Воротинцев
Василь Альбертович
Горященко

обласної державної адміністрації
- заступник голови обласної ради
- заступник голови обласної ради
- голова постійної комісії з питань молодіжної
політики, спорту та туризму
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого комітету обласної ради
- директор
Департаменту
облдержадміністрації

фінансів

- тимчасово виконувач обов’язків начальника
Управління
інфраструктури
та
цифрової
трансформації облдержадміністрації
- в. о. начальника управління майном обласної ради
- заступник начальника управління - начальник
відділу
координації
моніторингу
доходів
управління
податкового
адміністрування
юридичних осіб ГУ ДПС у Полтавській області
- директор Агентства місцевих доріг
- генеральний
директор
КП
«Полтававодоканал»
- в. о. директора ПОКВКП «Полтавапаливо»

ПОР
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Микола Олександрович
Ніколаєв
- директор ОКІА «Новини Полтавщини»
Юрій Євгенійович
Окара
- виконувач обов’язків генерального директора
Володимир Григорович
Полтавського
обласного
комунального
підприємства «Аеропорт-Полтава»
Пасічко
- директор
технічний
ПОКВПТГ
Володимир Степанович
«Полтаватеплоенерго
Трохименко
- голова громадської організації «Збережемо
Віктор Євгенійович
Полтаву»
Захарченко
- директор ХК «Кременчук»
Тарас Анатолійович
Архієпископ
Полтавський і
Кременчуцький Федір
Порядок денний:
1. Про створення Комунального закладу Полтавської обласної ради
«Спортивний центр Полтавщини».
2. Про будівництво льодового залу у м. Полтаві за кошти державного
бюджету.
3. Про звіт в.о. генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
О. Олексенка:
3.1. Про фінансовий результат діяльності підприємства за 2020 рік.
3.2. Про план роботи на 2021 рік.
3.3. Про стан мереж підприємства. Проведення капітальних ремонтних
робіт мереж. Інші заходи з утримання мереж у задовільному стані.
4. Про звіт генерального директора КП ПОР «Полтававодоканал»
В. Воротинцева:
4.1. Про фінансовий результат діяльності підприємства за 2020 рік.
4.2. Про план роботи на 2021 рік.
4.3. Про стан мереж підприємства. Проведення капітальних ремонтних
робіт мереж. Інші заходи з утримання мереж у задовільному стані.
5. Про інформацію голови правління АТ «Полтаваобленерго» Р.
Стройного щодо:
5.1. постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483»
стосовно відтермінування стрімкого зростання тарифу для населення до
31.03.2021 і втрати споживачами пільгової ціни за перші 100 квт/міс.
5.2. щодо стягнення орендної плати за користування опорами
електричних мереж з міських, сільських, селищних рад, розташованих на їх
територіях.
6. Про інформацію начальника Головного управління Державної
податкової служби у Полтавській області О. Лаврова:
6.1. щодо стану справляння надходжень податків і зборів до обласного
бюджету у 2020 році
6.2. щодо очікуваних надходжень у 2021 році (у розрізі надходжень
податків, платежів і зборів з конкретизацією джерел надходжень).
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7. Про інформацію директора Департаменту фінансів Полтавської
обласної державної адміністрації П. Кропивки щодо розміщення тимчасово
вільних коштів обласного бюджету Полтавської області на депозитах.
8. Про звіт в. о генерального директора Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» В. Окари про виконання
Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального
підприємства «Аеропорт-Полтава» за 2017 ‒ 2020 роки та про стан і
перспективи реалізації Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023
роки.
9. Про інформацію директора Агентства місцевих доріг О. Басана:
9.1. щодо протяжності та розташування доріг у Полтавській області, на
яких проведено ямковий і капітальний ремонти, щодо суми витрачених коштів
з обласного бюджету, місцевих бюджетів по співфінансуванню, вартості
1 кв. м (при ямковому ремонті), 1 км дороги.
9.2. про плани робіт на 2021 рік.
10. Про звіт в.о. директора ПОКВКП «Полтавапаливо» М. Горященка про
діяльність підприємства за 2020 рік.
11. Про звіт директора ОКІА «Новини Полтавщини» Ю. Ніколаєва про
діяльність агентства за 2020 рік.
12. Про включення житлового будинку з вбудованими нежитловими
приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа
Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації.
13. Про лист Управління Служби безпеки України в Полтавській області
щодо проведення комісійної перевірки правомірності використання керівним
складом в/ч А0312 виділених обласним бюджетом коштів.
14. Про лист ТОВ «Спортек і К» щодо відновлення дорожнього покриття
по вул. Ковпака у м. Полтаві.
15. Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо погодження
спрямування частини чистого прибутку в 2021 році на розвиток власної
матеріально-технічної бази.
16. Про лист управління майном обласної ради щодо надання дозволу
ТОВ «Овея» на проведення капітального ремонту та здійснення невід’ємних
поліпшень в приміщенні орендованої будівлі, розташованої за адресою:
м. Полтава, вул. Шевченка, 76.
17. Про листи управління майном обласної ради щодо:
17.1. продовження
Громадській спілці «Координаційна Рада
громадських організацій учасників АТО» терміну дії договору позички
приміщень в адмінбудинку по вул. Пушкіна, 115, м. Полтава.
17.2. продовження Полтавському апеляційному суду терміну дії
договору позички приміщень в будівлях по вул. Соборності, 18, вул.
Соборності, 24, м. Полтава та гаражів по вул. Соборності, 18.
18. Різне.
Л. Босенко перед початком розгляду питань порядку денного наголосила,
що відповідно до вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Закону України «Про запобігання корупції» у
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разі виникнення у присутніх на засіданні постійної комісії депутатів обласної
ради конфлікту інтересів при розгляді питань порядку денного, вони мають
врегулювати його шляхом своєчасного самостійного публічного оголошення
про це безпосередньо до початку розгляду відповідного питання під час
засідання.
1. Про створення Комунального закладу Полтавської обласної ради
«Спортивний центр Полтавщини».
СЛУХАЛИ:
І. Мороховця, який повідомив, що постійна комісія з питань молодіжної
політики. спорту та туризму розглянула питання щодо створення обласного
комунального закладу фізичної культури і спорту на базі ХК «Кременчук» та
рекомендувала внести пропозиції щодо його створення. Управлінням майном
обласної ради опрацьовано питання та надано на розгляд варіанти проєктів
рішень.
ВИСТУПИЛИ:
Я. Барибіна, Р. Проценко, І. Процай. Д. Лунін, В. Кордубан щодо фінансування
у подальшому даного закладу.
І. Процай щодо досвіду створення аналогічних комунальних закладів у інших
містах України.
О. Алексюк проінформував, що в Україні всього 8 команд беруть участь у
Чемпіонаті України з хокею. Протягом останніх років ХК «Кременчук» є
багаторазовим учасником та переможцем національних змагань.
Д. Лунін зауважив, що обласний комунальний заклад фізичної культури і
спорту має створюватися для різних ігрових видів спорту.
Л. Босенко звернула увагу про наміри прийняття рішення щодо створення
закладу.
Я. Барибіна, А. Захарченко щодо географії охоплення дітей, які матимуть змогу
займатися у новоствореному центрі.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Управлінню майном обласної ради підготувати та внести в
установленому порядку проєкт рішення обласної ради щодо створення
Комунального закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр
Полтавщини»
2. Про будівництво льодового залу у м. Полтаві за кошти державного
бюджету.
СЛУХАЛИ:
Д. Луніна, який проінформував, що у державному бюджеті передбачено
3 млрд грн на будівництво льодових палаців у містах обласного значення, де
вони відсутні. Потрібно мати виділену земельну ділянку під будівництво
льодового палацу розміром від 2 до 3 га, щоб приєднатися до державної
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програми. Планується проводити змагання з льодових видів спорту: хокей,
фігурне катання, шорт-трек.
ВИСТУПИЛИ:
О. Діденко щодо необхідності побудови у районних центрах льодових арен та
співпраці із органами місцевого самоврядування.
Я. Барибіна щодо наявності земельних ділянок у м. Полтаві.
Н. Гранчак щодо територіального розміщення у районах Полтави льодового
палацу.
О. Дядик щодо балансоутримувачів майбутніх приміщень льодових палаців.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Д. Луніна взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
звернутися до Полтавської міської ради, найближчих до м. Полтави сільських,
селищних рад з пропозицією щодо виділення земельної ділянки розміром не
менше 3 га для будівництва льодового палацу за кошти державного бюджету.
3. Про
звіт
в.о.
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» О. Олексенка:
3.1. Про фінансовий результат діяльності підприємства за 2020 рік.
3.2. Про план роботи на 2021 рік.
3.3. Про стан мереж підприємства. Проведення капітальних
ремонтних робіт мереж. Інші заходи з утримання мереж у задовільному
стані.
СЛУХАЛИ:
В. Пасічка, який проінформував про матеріально-технічний стан підприємства,
обсяги виробництва теплової енергії, перспективи з реконструкції та
модернізації технологічного обладнання та теплових мереж, зазначив, що річна
фінансова звітність надається у строки, встановлені чинним законодавством.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, І. Москалик, І. Процай щодо можливості та ефективності
встановлення індивідуального опалення мешканцям багатоквартирних
будинків.
А. Удовиченко, І. Процай, І. Москалик щодо ведення фінансового обліку
окремо по відокремлених підрозділах м. Карлівки, м. Решетилівки, селищ
Котельви та Машівки.
С. Бєлашов щодо опалення 109-го мікрорайону м. Полтави.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» інформувати постійну комісію з
питань бюджету та управління майном про проведення капітальних ремонтів та
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інших заходів щодо забезпечення надання послуг споживачам на належному
рівні щоквартально, не пізніше 20 числа наступного місяця.
4. Про звіт генерального директора КП ПОР «Полтававодоканал»
В. Воротинцева:
4.1. Про фінансовий результат діяльності підприємства за 2020 рік.
4.2. Про план роботи на 2021 рік.
4.3. Про стан мереж підприємства. Проведення капітальних
ремонтних робіт мереж. Інші заходи з утримання мереж у задовільному
стані.
СЛУХАЛИ:
В. Воротинцева, який проінформував про попередні фінансові показники
діяльності підприємства, про стан матеріально-технічної бази підприємства,
про ліквідацію аварійних ділянок мереж, про перспективи з реконструкції та
капітального ремонту найбільш аварійних ділянок самопливних каналізаційних
колекторів та водопровідно-каналізаційних мереж.
ВИСТУПИЛИ:
Д. Лунін щодо нарахування абонентської плати за централізоване
водопостачання і водовідведення.
Ф. Мухтаров, Л. Босенко щодо розрахунку втрат води.
А. Удовиченко щодо обліку збитковості відокремлених підрозділів, державної
заборгованості за різницю у тарифах та заборгованості перед
АТ «Полтаваобленерго».
І. Москалик щодо необхідності запровадження абонплати за централізоване
водопостачання і водовідведення, що має вплив на утримання абонентського
відділу; щодо зменшення питомих витрат електроенергії та формування
тарифу.
О. Хардін щодо переваг і ризиків при передачі підприємства Полтавській
міській раді.
С. Бульбаха щодо залучення та розміру коштів від забудовників
багатоквартирних житлових будинків за останні 3 роки на капітальні ремонти і
реконструкції колекторів, мереж.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Воротинцева взяти до відома.
2. КП ПОР «Полтававодоканал» інформувати постійну комісію з питань
бюджету та управління майном про проведення капітальних ремонтів та інших
заходів щодо забезпечення надання послуг споживачам на належному рівні
щоквартально, не пізніше 20 числа наступного місяця.
5. Про інформацію голови правління АТ «Полтаваобленерго» Р. Стройного
щодо:
5.1. постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483»
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стосовно відтермінування стрімкого зростання тарифу для населення до
31.03.2021 і втрати споживачами пільгової ціни за перші 100 квт/міс.
5.2. щодо стягнення орендної плати за користування опорами
електричних мереж з міських, сільських, селищних рад, розташованих на
їх територіях.
СЛУХАЛИ:
Л. Босенко, яка проінформувала, що надійшли низка звернень від органів
місцевого
самоврядування
щодо
ситуації
із
наполяганням
АТ «Полтаваобленерго» на укладенні договорів з розміщення мереж вуличного
освітлення на опорах з визначеною сумою сплати, а у разі не підписання таких
угод органом місцевого самоврядування опори будуть демонтовані. Постає
врегулювання питання щодо укладення договорів з доступу до інфраструктури
об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж та іншого
інженерного обладнання.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо підстав та способу нарахування плати за використання опор
ліній електромереж.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома.
2. Враховуючи відсутність представника АТ «Полтаваобленерго»
повторно винести питання на засідання постійної комісії з питань бюджету та
управління майном.
3. Рекомендувати АТ «Полтаваобленерго:
3.1. надати інформацію щодо правового обґрунтуванням нарахування
плати за розміщення опор ліній електропередач, демонтажу бездоговірних
електромереж на території сільських, селищних, міських рад.
3.2. надати інформацію щодо механізму, структури розрахунку
собівартості плати за використання опор ліній електропередач, рентабельності,
що пропонується у проєктах договорів між АТ «Полтаваобленерго» та
сільськими, селищними, міськими радами.
6. Про інформацію начальника Головного управління Державної
податкової служби у Полтавській області О. Лаврова:
6.1. щодо стану справляння надходжень податків і зборів до обласного
бюджету у 2020 році
6.2. щодо очікуваних надходжень у 2021 році (у розрізі надходжень
податків, платежів і зборів з конкретизацією джерел надходжень).
СЛУХАЛИ:
І. Могирь, яка надала інформаційно-аналітичні матеріали про мобілізацію
податків та зборів до обласного бюджету по основних бюджетоформуючих
податках, їх динаміку.
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ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо об’єму газу по Полтавській області, який запущено
НАК «Нафтогаз» зі сховищ по ціні, вищій ніж 3 % від вартості закачаного газу.
Л. Босенко поставила на голосування пропозицію «Інформацію взяти до
відома».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення не
прийнято.
7. Про інформацію директора Департаменту фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації П. Кропивки щодо розміщення тимчасово вільних
коштів обласного бюджету Полтавської області на депозитах.
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який роз’яснив про правові підстави розміщення тимчасово
вільних коштів обласного бюджету Полтавської області на депозитах, розмір
надходжень та пропозиції банків щодо процентних ставок за депозитами для
розміщення тимчасово вільних коштів.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації
інформувати постійну комісію з питань бюджету та управління майном про
розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Полтавської області
на депозитах щоквартально, не пізніше 20 числа наступного місяця.
8. Про звіт в. о генерального директора Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» В. Окари про виконання
Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального
підприємства «Аеропорт-Полтава» за 2017 ‒ 2020 роки та про стан і
перспективи реалізації Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023
роки.
СЛУХАЛИ:
В. Окару, який надав інформацію про фінансування заходів програми з
обласного бюджету, про розмір надходжень та витрат власних коштів
підприємства, про здійснені внутрішні та міжнародні рейси, про заходи,
необхідні для розвитку підприємства, про необхідність приведення злітнопосадкової смуги до міжнародних стандартів.
С. Марчишинця, який надав роз’яснення щодо розміру суми, яка планується
для реконструкції злітно-посадкової полоси та аеродромного комплексу.
ВИСТУПИЛИ:
Ю. Цибульська щодо оптимістичного, реалістичного і песимістичного сценаріїв
розвитку підприємства, врахування платоспроможності громадян при
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плануванні авіаційних сполучень та пасажиропотоків, щодо конкурентного
ціноутворення.
І. Процай про здійснення ремонту об’єктів інфраструктури аеропорту та вимоги
щодо відшкодування збитків за витрачені бюджетні кошти.
Ф. Мухтаров щодо розміру коштів, які надходять від розміщення реклами.
В. Кордубан щодо місця розташування нової злітно-посадкової смуги.
Я. Барибіна щодо розміру заробітної плати працівників та джерел залучення
додаткових коштів до підприємства.
О. Дядик щодо розміру коштів, необхідних для ефективного функціонування
аеропорту.
І. Москалик щодо виділення коштів для підприємства у відповідності до Закону
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформації В. Окари, С. Марчишинця взяти до відома.
2. Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської
обласної державної адміністрації інформувати постійну комісію з питань
бюджету та управління майном про проведення тендерної процедури з
виготовлення проєкту на реконструкцію аеродромного комплексу
Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за
адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської
області.
9. Про інформацію директора Агентства місцевих доріг О. Басана:
9.1. щодо протяжності та розташування доріг у Полтавській області, на
яких проведено ямковий і капітальний ремонти, щодо суми витрачених
коштів з обласного бюджету, місцевих бюджетів по співфінансуванню,
вартості 1 кв. м (при ямковому ремонті), 1 км дороги.
9.2. про плани робіт на 2021 рік.
СЛУХАЛИ:
О. Басана, який проінформував про обсяги коштів, які виділено у 2020 році з
бюджетів різних рівнів на ремонт доріг, на проведення заходів з безпеки та
організації дорожнього руху, про плани робіт на поточний рік та їх
презентацію.
ВИСТУПИЛИ:
Ф. Мухтаров щодо початку робіт з ямкового ремонту.
А. Удовиченко щодо проведення поточного дрібного ремонту доріг у 2021 році,
умов співфінансування з виконання робіт, видів автомобільних доріг,
можливості обслуговування доріг місцевою організацією.
Л. Босенко, А. Удовиченко щодо розчистки зелених насаджень у придорожніх
лісових смугах.
О. Матюшенко щодо практики кредитування ремонту місцевих доріг,
критичного стану дороги від селища Опішня до міста Гадяч.
Л. Босенко щодо критичного стану дороги від села Ряське до села Нехвороща
та селища Машівка.
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Басана взяти до відома.
2. Агентству місцевих доріг на наступне засідання постійної комісії з
питань бюджету та управління майном надати інформацію щодо:
2.1. доріг, які першочергово потребують ремонту та його вартості;
2.2. перспектив залучення додаткових (кредитних) коштів для
проведення ремонту доріг з метою приведення їх у належний стан;
2.3. переліку звернень підприємств, установ, організацій, фізичних осіб,
які звернулися у 2020 році щодо видалення зелених насаджень у придорожніх
лісових смугах та результати їх розгляду;
2.4. ділянок придорожніх лісових смуг, де видалено зелені насадження
за зверненнями органів місцевого самоврядування, ділянок придорожніх
лісових смуг, де видалено зелені насадження за власною ініціативою Агентства
місцевих доріг;
2.5. використання видалених зелених насаджень, способу утилізації
видалених зелених насаджень, способу розпоряджання поперечними зрізами
стовбурів дерев (пеньками).
10. Про звіт в.о. директора ПОКВКП «Полтавапаливо» М. Горященка про
діяльність підприємства за 2020 рік.
СЛУХАЛИ:
М. Горященка, який надав інформацію про фінансову-господарську діяльність
підприємства, обсяги реалізованого твердого палива, послуги із зберігання
товарно-матеріальних цінностей на складах підприємства, про перевищення
суми витрат відносно суми доходів.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо максимального і мінімального розміру площі земельних
ділянок складів, потужність перевалки, ефективності використання
потужностей, розміщення та зберігання агротрейдерами добрив на складах.
В. Кордубан, О. Дядик щодо ціни придбання та відпуску вугільної продукції.
О. Дядик щодо плану розвитку підприємства.
С. Бєлашов щодо надання пропозицій зі зменшення збитків підприємства.
Н. Гранчак щодо створення наглядових рад при комунальних підприємствах.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Горященка взяти до відома.
2. В.о. директора ПОКВКП «Полтавапаливо» М. Горященку на наступне
засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном надати
пропозиції щодо заходів із забезпечення економічного розвитку, зменшення
збитків та ефективної організації роботи підприємства.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації узгодити
питання щодо підпорядкованості ПОКВКП «Полтавапаливо» департаменту.
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11. Про звіт директора ОКІА «Новини Полтавщини» Ю. Ніколаєва про
діяльність агентства за 2020 рік.
СЛУХАЛИ:
Ю. Ніколаєва, який прозвітував про основні напрями діяльності, запровадження
заходів із збільшення відвідуваності сайту «Новини Полтавщини».
ВИСТУПИЛИ:
Р. Проценко щодо висвітлення діяльності депутатів обласної ради.
І. Процай щодо кількості відвідувань сайту щоденно на початку і в кінці року
2020 року.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Ю. Ніколаєва взяти до відома.
12. Про включення житлового будинку з вбудованими нежитловими
приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа
Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації.
СЛУХАЛИ:
І.
Мороховця,
який
проінформував,
що
приміщення
належить
КП ПОР «Полтававодоканал», з 2016 року ним не використовується, надається
в оренду громадській організації «Сльози милосердя».
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко запропонувала не виносити даний об’єкт на приватизацію та
врахувати громадську думку з цього питання.
О. Лемешко щодо ставлення депутатів обласної ради, громадських активістів
до ситуації, котра склалася навколо приватизації будинку по вул. Пилипа
Орлика, 10 у м. Полтаві.
В. Трохименко повідомив, що будинок є частиною ансамблю Спаської церкви,
яка поруч з іншими історичними будівлями, пам’ятниками, в свою чергу,
формує ансамбль пам’ятки архітектури національного значення. На території
кондитерської фабрики (за адресою: вул. Спаська, 10, м. Полтава) знаходиться
поселення скіфського часу. Будівля знаходиться в охоронній зоні цього
поселення і будь-які роботи можливі з дозволу Міністерства культури та
інформаційної політики України.
Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір про історичну спадщину
території міста біля будинку по вул. Пилипа Орлика, 10 та ідею створення
культурно-історичного простору.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Заперечити щодо включення житлового будинку з вбудованими
нежитловими приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава,
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вул. Пилипа Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації.
13. Про лист Управління Служби безпеки України в Полтавській області
щодо проведення комісійної перевірки правомірності використання
керівним складом в/ч А0312 виділених обласним бюджетом коштів.
СЛУХАЛИ:
Л. Босенко, яка повідомила про зміст листа та запропонувала Полтавській
обласній державній адміністрації звернутися до військової частини А0312 щодо
отримання документів про використання бюджетних коштів, які були надані у
вигляді субвенції (у розмірі близько 2 млн грн) у рамках Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
звернутися до військової частини А0312 щодо отримання документів про
використання бюджетних коштів, які були надані у вигляді субвенції (у розмірі
близько 2 млн грн) у рамках Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки, та поінформувати постійну комісію з
питань бюджету та управління майном.
3. Після надходження інформації, зазначеної у пункті 2, повторно
розглянути питання на засіданні постійної комісії з питань бюджету та
управління майном.
14. Про лист ТОВ «Спортек і К» щодо відновлення дорожнього покриття
по вул. Ковпака у м. Полтаві.
СЛУХАЛИ:
Л. Босенко, яка проінформувала про звернення ТОВ «Спортек і К» щодо
відновлення дорожнього покриття по вул. Ковпака у м. Полтаві та відсутності
фінансової можливості на виконання цих робіт.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай запропонував звернутися до Полтавської міської ради щодо
відновлення дорожнього покриття по вул. Ковпака.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома.
2. Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житловокомунального господарства облдержадміністрації у разі виділення достатнього
фінансування на проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту з
будівництва колектору по вул. Маршала Бірюзова та вул. Ковпака у м. Полтаві
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виконати роботи щодо відновлення дорожнього покриття у повному обсязі.3.
3. Звернутися від імені постійної комісії обласної ради з питань бюджету
та управління майном до Полтавської міської ради щодо відновлення
дорожнього покриття по вул. Ковпака у м. Полтаві.
15. Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо погодження
спрямування частини чистого прибутку в 2021 році на розвиток власної
матеріально-технічної бази
СЛУХАЛИ:
В. Пасічка, який проінформував що протягом року, в залежності від сезону,
підприємство має різні фінансові результати, у 1 кварталі підприємство є
прибутковим у зв’язку з надходженням найвищих доходів з надання
споживачами послуг з теплової енергії. За результатами кварталу виникає
прибуток, частину якого необхідно спрямувати до обласного бюджету. У разі
спрямування частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази,
розмір відрахування частини прибутку, за погодженням постійної комісії
обласної ради з питань бюджету та управління майном, зменшується на суму
цих капітальних видатків.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Пасічка взяти до відома.
2. Погодити
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»
стовідсоткове
спрямування чистого прибутку в 2021 році на розвиток власної матеріальнотехнічної бази.
16. Про лист управління майном обласної ради щодо надання дозволу
ТОВ «Овея» на проведення капітального ремонту та здійснення
невід’ємних поліпшень в приміщенні орендованої будівлі, розташованої за
адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 76.
СЛУХАЛИ:
І. Мороховця, який проінформував, що до управління майном звернувся
орендар ТОВ «Овея» з проханням надати дозвіл на проведення капітального
ремонту та здійснення невід’ємних поліпшень в приміщенні орендованої
будівлі, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 76. Дане
приміщення знаходиться в незадовільному стані та потребує капітального
ремонту.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо відображення капітального ремонту у бухгалтерському обліку
ТОВ «Овея», впливу на балансову вартість об’єкта, виду капітального ремонту
та суми затрачених коштів.
А. Удовиченко про відображення інформації про ТОВ «Овея» у базі
YouControl, свідоцтво ПДВ якої анульовано.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Відмовити ТОВ «Овея» у проведенні капітального ремонту та
здійсненні невід’ємних поліпшень в приміщенні орендованої будівлі,
розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 76.
17. Про листи управління майном обласної ради щодо:
17.1. продовження
Громадській
спілці
«Координаційна
Рада
громадських організацій учасників АТО» терміну дії договору позички
приміщень в адмінбудинку по вул. Пушкіна, 115, м. Полтава.
17.2. продовження Полтавському апеляційному суду терміну дії
договору позички приміщень в будівлях по вул. Соборності, 18,
вул. Соборності, 24, м. Полтава та гаражів по вул. Соборності, 18.
СЛУХАЛИ:
І. Мороховця, який повідомив, що до управління майном надійшли звернення
від Громадської спілки «Координаційна Рада громадських організацій
учасників АТО» щодо продовження терміну дії договору позички приміщень в
адмінбудинку по вул. Пушкіна, 115, м. Полтава терміном на 1 рік та
Полтавського апеляційного суду щодо продовження терміну дії договору
позички приміщень в будівлях по вул. Соборності, 18, вул. Соборності, 24,
м. Полтава та гаражів по вул. Соборності, 18 терміном на 1 рік.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бєлашов щодо оплати зазначеними організаціями за оренду приміщення.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Надати дозвіл на користування приміщеннями, що є спільною
власністю територіальних громад області, та на укладання договорів позички з
підприємствами, установами та організаціями терміном на 1 рік:
2.1. з Громадською спілкою «Координаційна Рада громадських
організацій учасників АТО» на приміщення в адмінбудинку по вул. Пушкіна,
115, м. Полтава.
2.2. з Полтавським апеляційним судом на приміщення в будівлях по
вул. Соборності, 18, вул. Соборності, 24, м. Полтава та гаражів по
вул. Соборності, 18, м. Полтава.
18. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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