ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради
з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр
02.03.2021

м. Полтава

№2

Головуючий: Савченко Сергій Петрович − голова постійної комісії обласної ради
з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.
Присутні члени постійної комісії: Олексенко Олександр Сергійович (взяв участь
у засіданні починаючи з обговорення першого питання), Попельнюх Анатолій
Федорович, Стасовський Василь Іванович.
Відсутні члени постійної комісії: Бабак Віталій Анатолійович, Стройний Руслан
Вікторович.
У засіданні постійної комісії взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович

голова Полтавської обласної ради

Бєлоножко
Олег Вячеславович

заступник голови Полтавської обласної ради

Чепурко
Олексій Григорович

заступник голови Полтавської обласної ради

Цибульська
Юлія Володимирівна

депутат Полтавської обласної ради

Запрошені:
Горященко
Микола Олександрович

виконуючий обов’язки директора Полтавського
обласного
виробничо-комерційного
підприємства «Полтавапаливо»
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Калінін
Максим Віталійович

директор Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій Полтавської
облдержадміністрації

Козій
Віталій Вікторович

начальник відділу з питань земельних ресурсів
на надрокористування виконавчого апарату
обласної ради

Корнюшкіна
Ірина Михайлівна

завідуюча сектору екологічного нагляду
(контролю) надр Управління державного
екологічного нагляду (контролю) у Полтавській
області Державної екологічної інспекції
Центрального округу

Косик
Алла Іванівна

заступник начальника – начальник Управління з
контролю за використанням та охороною
земель Головного управління Держгеокадастру
у Полтавській області

Кропивка
Павло Анатолійович

директор Департаменту фінансів Полтавської
облдержадміністрації

Маркідов
Дмитро Анатолійович

директор
комерційний
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Нога
Володимир Олександрович

виконуючий обов’язки начальника Державної
організації «Північно-східний геологічний
центр»

Остроушко
Олег Леонідович

директор з правової роботи АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Югненко
Юрій Олегович

начальник відділу з питань паливноенергетичного комплексу та стратегічного
планування
Департаменту
екології
та
раціонального
природокористування
Полтавської ОДА

Представники територіальних громад
Корольов
Микола Павлович

Чутівський селищний голова Полтавського
району Полтавської області
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Корост
Тетяна Михайлівна

Котелевський селищний голова Полтавського
району Полтавської області

Місніченко
Валентин Олексійович

заступник Хорольського міського голови
Лубенського району Полтавської області

Нерода
Юрій Олексійович

перший заступник Комишнянського селищного
голови Миргородського району Полтавської
області

Панченко
Руслан Сергійович

юрисконсульт комунального підприємства
Комунсервіс» Хорольської міської ради

Скрильник
Микола Володимирович

Білицький селищний голова
район Полтавської області

Шрамко
Сергій Юрійович

заступник Лохвицького міського голови
Миргородського району Полтавської області

Полтавського

Представники громадськості
Донченко Тетяна Григорівна
Добридень Лариса Віталіївна
Приймачов Олег
С. Савченко наголосив на необхідності дотримуватися встановлених правил
поведінки під час карантину з метою недопущення розповсюдження
захворювань, зокрема вірусу COVID-19, збереження життя та здоров’я у зв’язку
з проведенням засідання комісії під час пандемії COVID-19.
Порядок денний:
1. Про
фінансово-господарський
стан
Полтавського
обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо» за
2020 рік.
2. Про стан надходжень рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих
бюджетів Полтавської області за 2020 рік.
3. Про пропозицію Державної екологічної інспекції Центрального округу
до плану роботи постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного
комплексу та використання надр на 2021 рік.
4. Про звернення Житомирської обласної ради щодо повернення органам
місцевого самоврядування повноважень у сфері надрокористування.
5. Про перелік спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на
території Полтавської області.
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6. Про звернення територіальних громад області щодо вимог
АТ «Полтаваобленерго» стосовно укладення договорів з доступу до
інфраструктури об’єкта електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання.
7. Про виконання протокольного доручення пленарного засідання
четвертої сесії Полтавської обласної ради від 23.02.2021.
8. Різне.
С. Савченко запропонував включити до порядку денного питання:
− «Про інформацію виконуючого обов’язки начальника Державної
організації «Північно-східний геологічний центр» В. Ноги»;
− «Про звернення представників громадськості щодо питань формування
тарифів на енергоносії».
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний із запропонованими змінами.
Голосували: за – 3, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Регламент роботи:
− для виступів – до 5 хв.;
− для пропозицій – до 3 хв.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи.
Голосували: за – 3, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
С. Савченко повідомив, що, відповідно до рекомендацій з питань запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності
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 під час
засідання.
1. Про
фінансово-господарський
стан
Полтавського
обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо» за
2020 рік.
СЛУХАЛИ: М. Горященка, який повідомив наступне:
− середня чисельність працівників підприємства становить 27 чол.;
− у 2020 році підприємство спрацювало збитково – сума збитків склала
55 тис. грн (при цьому рівень збитковості підприємства зменшено, порівняно з
2019 роком, у 3 рази);
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− причиною збитковості є подорожчання витрат на транспортування,
підвищення ціни на дизельне пальне, підвищення ставок земельного податку;
− на 2021 рік укладено договори на постачання твердого палива практично
з усіма районами області, укладаються договори на постачання брикетів з
лушпиння зерна та соняшнику, які виробляються на території Полтавської
області;
− вартість брикетів значно вища від вартості вугілля при нижчому
коефіцієнті корисної дії;
− на паливних складах підприємства наявні вільні площі до 40 % від
загальної площі складів.
Відповів на запитання О. Біленького, О. Бєлоножка, С. Савченка,
В. Стасовського, О. Чепурка.
Інформація з цього питання додається до матеріалів комісії.
ВИСТУПИЛИ: О. Чепурко – запропонував створити робочу групу за участю
депутатів обласної ради з метою вивчення діяльності Полтавського обласного
виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо» та напрацювання
нових напрямків розвитку підприємства; повідомив про наміри очолити
зазначену робочу групу.
О. Бєлоножко – звернув увагу присутніх на необхідності аналізу результатів
діяльності підприємства за останні 5 років, запропонував управлінню майном
обласної ради провести незалежну аудиторську перевірку Полтавського
обласного
комунального
виробничо-комерційного
підприємства
«Полтавапаливо».
В. Козій – повідомив про неврегульованість питання підпорядкування
Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства
«Полтавапаливо», яке передано в оперативне управління Полтавської
облдержадміністрації.
М. Калінін – повідомив про відсутність повноважень у Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської
облдержадміністрації щодо оперативного управління Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо».
Ю. Югненко – повідомив про відсутність повноважень у Департаменту екології
та природних ресурсів залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації
щодо оперативного управління Полтавського обласного комунального
виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо».
С. Савченко – запропонував представникам Полтавської облдержадміністрації
надати на наступне засідання постійної комісії інформацію щодо визначення
Департаменту Полтавської облдержадміністрації, у оперативному управлінні
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якого знаходиться Полтавське обласне комунальне виробничо-комерційне
підприємство «Полтавапаливо».
ВИРІШИЛИ:
− інформацію М. Горященка, виконуючого обов’язки директора
Полтавського
обласного
виробничо-комерційного
підприємства
«Полтавапаливо», взяти до відома;
− рекомендувати голові обласної ради створити робочу групу за участю
депутатів обласної ради з метою вивчення діяльності Полтавського обласного
виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо» та напрацювання
нових напрямків розвитку підприємства;
− управлінню майном обласної ради провести незалежну аудиторську
перевірку Полтавського обласного виробничо-комерційного підприємства
«Полтавапаливо»;
− розглянути на наступному засіданні постійної комісії з питань паливноенергетичного комплексу та використання надр питання виконання
Полтавською облдержадміністрацією рекомендацій постійної комісії обласної
ради з питань бюджету та управління майном від 05.02.2021 щодо
підпорядкованості
Полтавського
обласного
виробничо-комерційного
підприємства «Полтавапаливо».
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про стан надходжень рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих
бюджетів Полтавської області за 2020 рік.
СЛУХАЛИ: П. Кропивку, який повідомив наступне:
− надходження рентної плати за користування надрами для видобування
нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів
Полтавської області за 2020 рік склали 450 млн грн, що порівняно з 2019 роком
менше на 300 млн грн або 40 %;
− зниження відповідних надходжень зумовлено значним падінням
середньої митної вартості газу та ціни реалізації нафти;
− до обласного бюджету за 2020 рік недоотримано 89 млн грн;
− у 2021 році за два місяці отримано перевиконання планових надходжень
на 76 %.
Відповів на запитання О. Олексенка, Т. Донченко.
Інформація з цього питання додається до матеріалів комісії.
ВИСТУПИЛИ: Т. Донченко – запропонувала провести аудит родовищ корисних
копалин Полтавської області.
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В. Козій – проінформував про відкритість геологічної інформації та мінеральносировинної бази на офіційних інтернет-ресурсах.
ВИРІШИЛИ: інформацію П. Кропивки, директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до відома.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про пропозицію Державної екологічної інспекції Центрального округу
до плану роботи постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного
комплексу та використання надр на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: І. Корнюшкіну, яка озвучила пропозицію Державної екологічної
інспекції Центрального округу створити робочу групу щодо перевірки фактів
незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного та місцевого
значення; повідомила про низьку спроможність комунальних підприємств
отримати дозволи на користування надрами та наявність порушень у цій сфері.
Відповіла на запитання В. Стасовського.
ВИСТУПИЛИ: О. Олексенко – запропонував визначити мету створення та
повноваження такої робочої групи.
С. Савченко – запропонував Державній екологічній інспекції Центрального
округу, у разі необхідності, повідомляти постійну комісію обласної ради з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр для участі депутатів
обласної ради у вивченні питань незаконного видобутку корисних копалин.
Т. Корост – проінформувала про досвід отримання спеціального дозволу на
користування надрами.
ВИРІШИЛИ: інформацію І. Корнюшкіної, завідуючої сектору екологічного
нагляду (контролю) надр Управління державного екологічного нагляду
(контролю) у Полтавській області Державної екологічної інспекції Центрального
округу, взяти до відома.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про звернення Житомирської обласної ради щодо повернення органам
місцевого самоврядування повноважень у сфері надрокористування.
СЛУХАЛИ: С. Савченка, який проінформував присутніх по суті питання,
запропонував внести на розгляд сесії обласної Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних
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депутатів України від Полтавщини щодо порушення конституційних прав
органів місцевого самоврядування у сфері використання надр.
ВИСТУПИЛИ: В. Козій – повідомив про висновки Головного науковоекспертного управління Апарату Верховної Ради України та зауважень
Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України щодо
порушення конституційних прав територіальних громад, які не були враховані
при прийнятті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших
корисних копалин».
О. Олексенко – запропонував відділу юридичного забезпечення виконавчого
апарату обласної ради вивчити можливість оскарження у Конституційному суді
України факту порушення конституційних прав Українського народу щодо
власності на надра внаслідок позбавлення обласних рад повноважень у сфері
надрокористування (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та
інших корисних копалин»). Про результати вивчення питання проінформувати
постійну комісію обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та
використання надр.
ВИРІШИЛИ:
− внести на розгляд сесії обласної ради питання «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, народних депутатів України від Полтавщини щодо порушення
конституційних прав органів місцевого самоврядування у сфері використання
надр»;
− рекомендувати депутатам обласної ради підтримати зазначений проєкт
рішення;
− відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
вивчити можливість оскарження у Конституційному суді України факту
порушення конституційних прав Українського народу щодо власності на надра
внаслідок позбавлення обласних рад повноважень у сфері надрокористування
(Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних
копалин»). Про результати вивчення питання проінформувати постійну комісію
обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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5. Про перелік спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на
території Полтавської області.
СЛУХАЛИ: В. Козія, який проінформував присутніх (інформація додається до
матеріалів постійної комісії), зазначив про необхідність спрощення процедури
отримання дозволів на користування корисних копалин місцевого значення та
відведення земельних ділянок для відповідних потреб.
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь Т. Корост, І. Корнюшкіна.
С. Савченко – запропонував взяти інформацію до відома.
ВИРІШИЛИ: інформацію В. Козія, начальника відділу з питань земельних
відносин та надрокористування виконавчого апарату обласної ради, взяти до
відома.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про звернення територіальних громад області щодо вимог
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» стосовно укладення договорів з доступу до
інфраструктури об’єкта електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання.
СЛУХАЛИ: М. Корольова, який повідомив наступне:
− у 2020 – 2021 роках АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надсилає
територіальним громадам області листи щодо укладення договорів з доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання. При цьому у листах вказано наміри щодо
залишення відповідних населених пунктів без вуличного освітлення та
демонтажу бездоговірних мереж, у разі не підписання таких договорів;
− реконструкція вуличного освітлення здійснена за рахунок коштів
територіальних громад відповідно до технічних умов, погоджених
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; у вказаних умовах не визначено плати за доступ
до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних
мереж;
− у населених пунктах, де проведено реконструкцію вуличного
освітлення, відключено постачання електроенергії для освітлення вулиць;
− механізм розрахунку плати за доступ до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж законодавчо не
врегульовано;
− договори оренди земельних ділянок під об’єктами електроенергетики у
межах населених укладаються з 2019 року лише на земельні ділянки, на яких
проводиться реконструкція, на інші земельні ділянки відповідні договори не
укладено.
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Т. Корост – повідомила наступне:
− між територіальними громадами та АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
укладено договори оренди землі на 49 років, з ставкою 3 % від грошової оцінки
землі, неактуальної для сьогодення;
− АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» спочатку вимагало сплати 18 грн за
опору в рік, після звернень територіальних громад щодо незаконності таких
вимог, розмір плати зменшено до 3 грн за опору в рік; при цьому не надано
кошторис вартості послуг з доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання, вказаної у проєктах відповідних договорів.
М. Скрильник – повідомив наступне:
− вимоги укладення зазначених вище договорів висуваються лише на
території Полтавської області;
− укладення зазначених договорів буде прийняттям та здійсненням
незаконних дій щодо витрат бюджетних коштів;
− АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» взяло участь у тендерних процедурах
щодо надання послуг з освітлення, тобто прийняли умови цих торгів;
− звернув увагу на необхідність законодавчого врегулювання порушеного
питання.
Запропонував депутатам внести на розгляд сесії обласної ради звернення
до відповідних органів щодо законодавчого врегулювання зазначеного питання.
Ю. Нерода – повідомив про необхідність виготовлення проєктів відведення
земельних ділянок під опорами та укладення договорів оренди на земельні
ділянки.
О. Остроушко, Д. Маркідов – повідомили, що, на думку, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», порушене у зверненнях питання законодавчо врегульовано, при
укладенні договорів з доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики
для розміщення електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» керується аналогією закону. Відповіли на
запитання М. Корольова, Т. Корост, Ю. Нероди, О. Олексенка.
ВИСТУПИЛИ: О. Олексенко – повідомив про неврегульованість питання
доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення
електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання, запропонував:
− територіальним громадам Полтавської області надати до обласної ради
пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання;
− АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» підрахувати кошторис вартості послуг з
доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення
електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання та надати на
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перевірку до Антимонопольного комітету України для проведення аудиту
розрахунків або надати відповідний розрахунок обласній раді на розгляд;
− виконавчому апарату обласної ради за результатами отриманих
пропозицій підготувати проєкт звернення депутатів Полтавської обласної ради
до компетентних органів щодо врегулювання питання доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання на законодавчому рівні.
С. Савченко – підтримав пропозицію щодо надання АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» кошторису вартості послуг з доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання.
А. Косик – повідомила про необхідність оформлення права користування
земельними ділянками під кожною опорою та обсяги інвентаризації земель
державної власності, проведені АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
В. Козій – повідомив, що освітлення вулиць населених пунктів – це суспільнозначуще благо, тому використання аналогії закону щодо підключення
комерційних телекомунікаційних послуг у цьому випадку є неприйнятним,
запропонував надати відповідні пропозиції щодо змін до законодавства у
двотижневий строк.
ВИРІШИЛИ:
1. Територіальним громадам Полтавської області до 17 березня 2021 року
надати до обласної ради пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання
доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення
електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання.
2. Акціонерному товариству «Полтаваобленерго» до 17 березня 2021 року
надати до обласної ради:
− пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання;
− кошторис вартості послуг з доступу до інфраструктури об’єктів
електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання, вказаної у проєктах відповідних договорів, наданих
акціонерним товариством «Полтаваобленерго» територіальним громадам
Полтавської області.
3. Виконавчому апарату обласної ради за результатами отриманих
пропозицій підготувати проєкт звернення депутатів Полтавської обласної ради
до компетентних органів щодо врегулювання питання доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж
та/або іншого інженерного обладнання на законодавчому рівні.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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7. Про виконання протокольного доручення пленарного засідання
четвертої сесії Полтавської обласної ради від 23.02.2021.
СЛУХАЛИ: С. Савченка, який запропонував підтримати протокольне доручення
пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради від 23.02.2021.
ВИРІШИЛИ: протокольне доручення пленарного засідання четвертої сесії
Полтавської обласної ради від 23.02.2021 та направити проєкт Звернення
депутатів Полтавської обласної ради до акціонерного товариства
«Полтаваобленерго» та компетентних органів щодо припинення тиску на
територіальні громади Полтавської області в частині укладення договорів з
доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення
електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання до врегулювання
зазначеного питання на законодавчому рівні.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
8. Про інформацію виконуючого обов’язки начальника Державної
організації «Північно-східний геологічний центр» В. Ноги.
СЛУХАЛИ: В. Ногу, який проінформував про відсутність єдиного реєстру
законсервованих свердловин з видобутку вуглеводневої сировини, недостатність
вивчення впливу цих свердловин на якість питної води.
Запропонував розробити державну програму щодо дослідження впливу
законсервованих (ліквідованих) свердловин з видобутку вуглеводневої сировини
на якість питної води.
ВИСТУПИЛИ: І. Корнюшкіна – повідомила про обов’язки користувача надр
законсервовати відпрацьовані свердловини та про процедуру тампонажу
свердловин.
А. Косик – повідомила, що Головне управління Держеокадастру володіє
інформацією та схематичною картою розташування законсервованих
свердловин з видобутку вуглеводневої сировини.
ВИРІШИЛИ:
− інформацію В. Ноги, виконуючого обов’язки начальника Державної
організації «Північно-східний геологічний центр» В. Ноги, взяти до відома;
− Державній організації «Північно-східний геологічний центр»
підготувати та надати на розгляд постійної комісії обласної ради з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр концепцію державної
програми щодо дослідження впливу законсервованих (ліквідованих) свердловин
з видобутку вуглеводневої сировини на якість питної води;
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− розглянути надану інформацію на засіданні постійної комісії з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр.
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.
9. Про звернення представників громадськості щодо питань формування
тарифів на енергоносії.
СЛУХАЛИ: В. Козія, який повідомив наступне:
− до обласної ради надійшли звернення ініціативних груп представників
громадськості, які пропонують внести на розгляд сесії обласної ради питання,
пов’язані з процедурою формування тарифів на енергоносії, проведення
незалежного аудиту операторів газотранспортної системи, інші аналогічні
пропозиції;
− на засіданні робочої групи з вивчення питання щодо визначення права
власності газорозподільних мереж Полтавської області розглянуто інформацію,
надану територіальними громадами та операторами газотранспортної системи
інформації про газорозподільні мережі на території області;
− на розгляд четвертої сесії обласної ради внесено звернення депутатів
обласної ради до Президента України В. Зеленського та Прем’єр-міністра
України Д. Шмигаля щодо ціни на природний газ та передачі газорозподільних
мереж у комунальну власність;
− звернення депутатів обласної ради до контролюючих органів щодо
перевірки операторів газотранспортної мережі, які надають послуги на території
Полтавської області, прийнято на пленарному засідання третьої позачергової
сесії обласної ради восьмого скликання;
− наразі, відсутня необхідність дублювання озвучених рішень
ВИСТУПИЛИ: Т. Корост – повідомила присутнім про відсутність можливості у
територіальних громад області утримувати газорозподільні мережі, у разі
передачі їх у комунальну власність.
С. Савченко запропонував взяти інформацію до відома, підтримати проєкт
рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до
Президента України В. Зеленського та Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля
щодо ціни на природний газ та передачі газорозподільних мереж у комунальну
власність».
ВИРІШИЛИ:
− інформацію, викладену у зверненнях представників громадськості,
взяти до відома;
− підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України В. Зеленського та Прем’єр-
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міністра України Д. Шмигаля щодо ціни на природний газ та передачі
газорозподільних мереж у комунальну власність».
Голосували: за – 4, проти − 0, утримались – 0, не голосували – 0.

Голова постійної комісії

С. САВЧЕНКО

Секретар постійної комісії

В. СТАСОВСЬКИЙ

