ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу
та використання надр
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. 56-98-09
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.govua, код ЄДРПОУ 22530614

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 01 липня 2021 року з питання № 1.1 порядку денного
Про надходження та необхідність розподілу коштів цільового фонду
Полтавської обласної ради між територіальними громадами за місцем
видобування корисних копалин
1. Інформацію П. Кропивки, директора Департаменту фінансів
Полтавської облдержадміністрації, В. Козія, начальника відділу з питань
земельних відносин та надрокористування виконавчого апарату обласної ради,
взяти до відома.
2. Погодити пропозиції щодо перерахування до місцевих бюджетів
Полтавської області коштів, що надійшли до цільового фонду Полтавської
обласної ради за Угодами про залучення та використання коштів на розвиток
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів
Полтавської області.
3. Полтавській обласній державній адміністрації:
- при підготовці проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до
показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік 16100000000
(код бюджету)» врахувати субвенцію місцевим бюджетам Полтавської області
з цільового фонду Полтавської обласної ради відповідно до пропозицій, що
додаються на 1 аркуші;
- головним
розпорядником
коштів
визначити
Департамент
будівництва,
містобудування
та
архітектури
Полтавської
облдержадміністрації;
- внести на розгляд сесії обласної ради проєкту рішення обласної ради
«Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на
2021 рік 16100000000 (код бюджету)».
4. Рекомендувати обласній раді підтримати пропозиції.
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5. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради надіслати листи
підприємствам нафтогазового комплексу, у яких, станом на 01.07.2021
виникла заборгованість за угодами про залучення та використання коштів на
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених
пунктів Полтавської області, з вимогою щодо сплати до цільового фонду
Полтавської області відповідних коштів.
6. Розглянути відповіді підприємств,
рекомендацій, на засіданні постійної комісії.

Голова комісії

зазначених

у

пункті

С. САВЧЕНКО
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Додаток до рекомендацій
постійної комісії обласної ради з
питань паливно-енергетичного
комплексу та використання надр
від 01.07.2021 з питання № 1.1
порядку денного
Пропозиції щодо перерахування до місцевих бюджетів Полтавської області
коштів, що надійшли до цільового фонду Полтавської обласної ради за
Угодами про залучення та використання коштів на розвиток соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури
населених пунктів Полтавської області
№
п/п

Назва району Полтавської області та
сільської, селищної міської ради

Сума коштів для
перерахування субвенції
місцевим бюджетам
Полтавської області з
цільового фонду Полтавської
обласної ради, грн

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Миргородський район
Заводська міська рада
Лохвицька міська рада
Петрівсько-Роменська сільська рада
Сенчанська сільська рада
Сергіївська сільська рада

526 400,00
155 200,00
51 733,00
155 200,00
60 800,00
103 467,00

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Полтавський район
Білицька селищна рада
Драбинівська сільська рада
Михайлівська сільська рада
Нехворощанська сільська рада

276 800,00
25 164,00
100 654,00
50 327,00
100 655,00

ВСЬОГО

803 200,00
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 01 липня 2021 року з питання № 1.2 порядку денного
Про лист Заводської міської ради щодо виділення коштів з цільового
фонду Полтавської обласної ради
Підтримати пропозицію щодо виділення з цільового фонду Полтавської
обласної ради Заводській міській раді коштів у сумі 155,2 тис. грн, які
враховано при розподілі відповідних коштів за результатами розгляду питання
№ 1.1 порядку денного.

Голова комісії

С. САВЧЕНКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 01 липня 2021 року з питання № 2 порядку денного
Про виконання Програми економічного та соціального розвитку
Полтавської області на 2020 рік в частині виконання заходів, спрямованих
на реалізацію Енергетичної стратегії України та заходів
з енергозбереження та енергоефективності
1. Інформацію М. Калініна, директора Департаменту економічного
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації,
Е. Реви,
начальника
Управління
житлово-комунального
господарства Полтавської облдержадміністрації, взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми
економічного та соціального розвитку Полтавської області на 2020 рік».

Голова комісії

С. САВЧЕНКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 01 липня 2021 року з питання № 4 порядку денного
Про здійснення контролю за використанням та охороною надр в частині
користування корисними копалинами місцевого значення
1. Інформацію В. Козія, начальника відділу з питань земельних відносин
та надрокористування виконавчого апарату обласної ради, взяти до відома.
2. Заслухати на пленарному засіданні п’ятої сесії Полтавської обласної
ради інформацію начальника Державної екологічної інспекції Центрального
округу Є. Мартосенка щодо здійснення контролю за використанням та
охороною надр в частині користування корисними копалинами місцевого
значення.
3. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення «Про
інформацію начальника Державної екологічної інспекції Центрального округу
Є. Мартосенка щодо здійснення контролю за використанням та охороною
надр в частині користування корисними копалинами місцевого значення».
4. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради надіслати
територіальним громадам області, на території яких здійснюється
видобування корисних копалин, роз’яснення про можливість використання
інформації з питань надрокористування (щодо спеціальних дозволів на
користування надрами, координат ділянок надр, запасів корисних копалин,
інше), яка знаходиться у відкритому доступі на інтернет-ресурсах.

Голова комісії

С. САВЧЕНКО

