
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань  

бюджету та управління майном 

 

20 жовтня 2022 року                       м. Полтава                                                  № 22 
 

Головуюча: Босенко Лариса Василівна – голова постійної комісії. 
 

Присутні: Процай Ігор Анатолійович – перший заступник голови постійної 

комісії, Ващенко Олександр Володимирович (в режимі відеоконференції), 

Винниченко Оксана Вікторівна, Куцовол Володимир Миколайович, Мухтаров 

Фахраддін Аладдін-огли (в режимі відеоконференції), Тимоха Юрій 

Олександрович, Стеценко Вячеслав Васильович, Удовиченко Андрій 

Вікторович (в режимі відеоконференції) – члени постійної комісії. 
 

Відсутні: Телятник Руслан Васильович – заступник голови постійної комісії; 

Кордубан Віктор Володимирович – секретар постійної комісії. 
 

Склад пості йної комісії – 11 осіб. Присутні – 9 осіб. Засідання є правомочним. 
 

Запрошені та присутні: 
 

Біленький 

Олександр Юрійович 

- голова Полтавської обласної ради (в режимі 

відеоконференції) 

Лунін 

Дмитро Сергійович 

- начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації (в режимі відеоконференції) 

Лемешко 

Олександр Миколайович 

- перший заступник голови Полтавської обласної 

ради 

Руроєва 

Лілія Олександрівна 

- заступник голови Полтавської обласної ради 

Панченко 

Ігор Ігорович 

- заступник начальника Полтавської обласної 

військової адміністрації 

Рижеченко 

Катерина Сергіївна 

- заступник начальника Полтавської обласної 

військової адміністрації 

Аранчій 

Яніна Сергіївна 

- депутат обласної ради, начальник Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області (в режимі відеоконференції) 

Гранчак 

Наталія Степанівна 

- депутат обласної ради 

Коморна 

Леся Федорівна 

- начальник Управління майном обласної ради 

Кончаковський 

Олег Євгенович 

- директор Департаменту освіти і науки обласної 

військової адміністрації (в режимі 

відеоконференції) 
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Босенко Л.В. поставила на голосування порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Порядок денний взяти за основу. 

 

Босенко Л.В. поставила на голосування про включення до порядку денного 

засідання постійної комісії питань: 

 

1. Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 26.07.2022              

№ 438 «Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування за адресою: м. Полтава, вул. Юрченка Петра, 

будинок 1а». 

Кропивка 

Павло Анатолійович 

- директор Департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації (в режимі 

відеоконференції) 

Монастирський 

Олександр Миколайович 

 тимчасово виконувач обов’язків директора  

Департаменту екології та природних ресурсів 

обласної військової адміністрації (в режимі 

відеоконференції) 

Паутова  

Тетяна Олександрівна 

- заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної ради 

Рева 

Едуард Васильович 

- начальник Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики обласної військової 

адміністрації (в режимі відеоконференції) 

Удовиченко  

Ірина Анатоліївна  

- директор Департаменту культури і туризму 

обласної військової адміністрації 

Городчаніна 

Юлія Валеріївна 

- депутат Полтавської міської ради 

Юрко 

Ігор Вікторович 

- радник директора ПОКП «Полтавафармація» (в 

режимі відеоконференції) 

Різниченко  

Світлана Борисівна 

- головний бухгалтер ПОКП «Полтавафармація» 

Третяк 

Микола Юрійович 

- виконувач обов’язків генерального директора 

КП ПОР «Полтававодоканал» (в режимі 

відеоконференції) 

Приймак 

Дмитро Васильович 

- директор ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» 

Бойко 

Людмила Дмитрівна 

 генеральний директор КП «Об’єднане готельне 

господарство» 

Похно 

Євген Євгенович 

- директор Миргородської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів 

Полтавської обласної ради (в режимі 

відеоконференції) 
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2. Про приймання-передачу майна у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

3. Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 26.07.2022              

№ 439 «Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

4. Про лист Управління майном обласної ради щодо Меморандуму про 

партнерство та співпрацю. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Включити до порядку денного засідання постійної комісії зазначені 

питання.  

 

Босенко Л.В. поставила на голосування проєкт порядку денного в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії: 

1. Про лист Управління майном обласної ради щодо Меморандуму про 

партнерство та співпрацю. 

2. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки. 

3. Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

4. Про погодження річних планів виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води, інвестиційних програм підприємства. 

5. Про звіт ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» про виконання показників 

ефективності використання майна і прибутку за І півріччя 2022 року. 

6. Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо погодження 

спрямування частини чистого прибутку в 2022 році на розвиток власної 

матеріально-технічної бази за результатами І півріччя 2022 року. 

7. Про зміну найменування Гадяцького профільного ліцею                            

імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

8. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році. 

9. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

10. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

11. Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтавафармація». 
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12. Про використання орендної плати Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтавафармація». 

13. Про реорганізацію Комунального підприємства «Облжитлопостач» 

Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

14. Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

15. Про розгляд питання щодо погодження Річного плану ліцензованої 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення КП ПОР 

«Полтававодоканал» на 2023 рік. 

16. Про листи Управління майном обласної ради, Комунальної установи 

Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель щодо 

звільнення від орендної плати за договором оренди з КП «Об’єднане готельне 

господарство» на період воєнного стану. 

17. Про лист Управління майном обласної ради щодо надання в оренду 

Державному закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» частини будівлі Миргородської спеціальної школи Полтавської 

обласної ради за адресою: м. Миргород, вул. Старосвітська, 52/15. 

18. Про лист Управління майном обласної ради щодо надання Головному 

управлінню Держпродспоживслужби України по Полтавській області в оренду 

майна, що знаходиться на балансі установ районних державних лікарень 

ветеринарної медицини, районних та міжрайонних державних лабораторій 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів. 

19. Про листи щодо списання рентгенівського комп’ютерного томографа 

SIEMENS SOMATOM EMOTION шляхом повної ліквідації. 

20. Про виконання комунальними підприємствами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, які знаходяться в 

управлінні обласної ради, фінансових планів у ІІ кварталі  2022 року. 

21. Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 26.07.2022              

№ 438 «Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування за адресою: м. Полтава, вул. Юрченка Петра, 

будинок 1а». 

22. Про приймання-передачу майна у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

23. Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 26.07.2022              

№ 439 «Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

24. Різне. 
 

Надійшла пропозиція депутата обласної ради Куцовола В.М. щодо 

перенесення розгляду питання «Про лист Управління майном обласної ради 

щодо Меморандуму про партнерство та співпрацю» та розгляду його першим у 

порядку денному засідання. 

 

Босенко Л.В. поставила на голосування пропозицію щодо перенесення розгляду 

питання. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

Перенести розгляд питання «Про лист Управління майном обласної ради щодо 

Меморандуму про партнерство та співпрацю» та розглянути його першим у 

порядку денному засідання. 

 

Босенко Л.В., голова постійної комісії, нагадала, що відповідно до 

Рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

Полтавській обласній раді у разі наявності у членів постійної комісії конфлікту 

інтересів при розгляді питань порядку денного, вони мають врегулювати його 

шляхом своєчасного самостійного публічного оголошення про це під час 

засідання. 

 Наголосила, що враховуючи вимоги воєнного стану, з метою дотримання 

заходів безпеки та попереджання витоку інформації, що може призвести до 

обізнаності противника про оборонні заходи в області, під час проведення 

засідання постійної комісії утриматись від здійснення фото- та відеозйомок. 

 

Розгляд питань порядку денного. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про лист Управління майном обласної ради щодо Меморандуму 

про партнерство та співпрацю. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала, що до Управління майном обласної ради надійшов лист 

Департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової 

адміністрації щодо підписання Меморандуму про партнерство та співпрацю 

між Благодійною організацією «Полтавський батальйон небайдужих» та 

Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою                                  

імені І.П. Котляревського. 
 

Удовиченко І.А., директор Департаменту культури і туризму обласної 

військової адміністрації, повідомила про високу вартість оренди приміщення 

Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки                                  

імені І.П. Котляревського для Благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих», яка займається благодійною діяльністю. Зазначила, що 

Меморандум про партнерство та співпрацю буде чинним на час дії воєнного 

стану. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Гранчак Н.С., депутат обласної ради, щодо потреби в отриманні внутрішньо 

переміщеними особами одягу та закриття пункту видачі речей у приміщенні 

вищого навчального закладу.  

Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном, щодо відкриття пунктів видачі гуманітарної допомоги у 

територіальних громадах.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном Полтавської обласної ради 

Коморної Л.Ф., директора Департаменту культури і туризму Полтавської 

обласної військової адміністрації Удовиченко І. А. взяти до відома. 
2. Погодити підписання Полтавською обласною універсальною науковою 

бібліотекою імені І.П. Котляревського Меморандуму про партнерство та 

співпрацю. 

 

Депутат обласної ради Процай І.А. оголосив заяву про конфлікт інтересів з 

розгляду питання «Про внесення змін до Обласної програми фінансової 

підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-

каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки». 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки. 
 

Рева Е.В., начальник Управління житлово-комунального господарства та 

енергетики обласної військової адміністрації, проінформував про збільшення 

коштів для КП ПОР «Полтававодоканал» на придбання обладнання та ремонту 

аварійних ділянок каналізаційних колекторів; для ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» на виконання додаткових комплексних заходів на 

системі централізованого теплопостачання цілісного майнового комплексу 

«Кременчуцька ТЕЦ»; для ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» на виконання 

рішення двадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 17.09.2019 №1192 

«Про збільшення статутного капіталу ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації                    

Реви Е.В. взяти до відома. 
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної 

теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської 

області на 2019 ‒ 2022 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

Депутат обласної ради Процай І.А. оголосив заяву про конфлікт інтересів з 

розгляду питання «Про збільшення статутного капіталу Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 
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3. СЛУХАЛИ: Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 
 

Процай І.А., перший заступник генерального директора Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго», проінформував, що під час обстеження цілісного 

майнового комплексу «Кременчуцька ТЕЦ» виявлено низку додаткових робіт, 

які потребують виконання з метою своєчасного забезпечення теплом 

споживачів лівобережної частини міста Кременчука. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала про фінансування капітальних видатків підприємства для 

здійснення заходів із включення в роботу системи централізованого 

теплопостачання Кременчуцької ТЕЦ. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію першого заступника генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» Процая І.А., начальника Управління майном обласної 

ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 

2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про збільшення статутного капіталу 

Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового 

господарства «Полтаватеплоенерго» на розгляд пленарного засідання сесії 

обласної ради восьмого скликання в установленому порядку. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про погодження річних планів виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води, інвестиційних програм підприємства. 
 

Процай І.А., перший заступник генерального директора Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго», проінформував про нормативні галузеві документи 

щодо погоджень річних планів виробництва, транспортування та постачання 

теплової енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води, інвестиційних програм підприємства.  
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала щодо ефективності управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. . 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію першого заступника генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» Процая І.А., начальника Управління майном обласної 

ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
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2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про погодження річних 

планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/надання 

послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, інвестиційних 

програм підприємства» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання 

сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про звіт ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» про виконання 

показників ефективності використання майна і прибутку за І півріччя                     

2022 року. 
 

Процай І.А., перший заступник генерального директора Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго», проінформував про виконання показників ефективності 

використання майна і прибутку підприємства у І півріччі 2022 року. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

 Інформацію першого заступника генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» Процая І.А. взяти до відома. 
1.  

Депутат обласної ради Процай І.А. оголосив заяву про конфлікт інтересів з 

розгляду питання «Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо 

погодження спрямування частини чистого прибутку в 2022 році на розвиток 

власної матеріально-технічної бази за результатами І півріччя 2022 року». 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо погодження 

спрямування частини чистого прибутку в 2022 році на розвиток власної 

матеріально-технічної бази за результатами І півріччя 2022 року. 
 

Процай І.А., перший заступник генерального директора Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго», проінформував про заміну мережних насосів на 

котельні по вулиці Ціолковського, 36 у м. Полтаві та спрямування відрахувань 

частини чистого прибутку до обласного бюджету за підсумками фінансово-

господарської діяльності за І півріччя 2022 року у сумі 2 086 683,80 грн. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію першого заступника генерального директора ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» Процая І.А. взяти до відома. 

2. Погодити ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» зменшення розміру 

відрахувань частини чистого прибутку до обласного бюджету за підсумками 

фінансово-господарської діяльності за І півріччя 2022 року у сумі                                     

2 086 683,80 грн.  
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7. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Гадяцького профільного ліцею                            

імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 
 

Кончаковський Є.О., директор Департаменту освіти і науки обласної 

військової адміністрації, проінформував про зміну раніше присвоєного імені 

фізичної особи закладу освіти та присвоєння йому імені Т.Г. Шевченка. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора Департаменту освіти і науки обласної військової 

адміністрації Кончаковського О.Є. взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування 

Гадяцького профільного ліцею імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної 

ради» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сесії обласної 

ради восьмого скликання. 

2.  

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році. 
 

Монастирський О.М., тимчасово виконувач обов’язків директора 

Департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, 

проінформував, що після консультацій з Департаментом фінансів обласної 

військової адміністрації, органами Державної казначейської служби, 

враховуючи дію військового стану, виключені заходи, які ймовірно не будуть 

фінансуватися та включено нові заходи, які будуть фінансуватися. Повідомив 

про технічну помилку та заміни в пункті 1.1 розділу «1. Проведення заходів з 

охорони і раціонального використання водних ресурсів» у графі 

«Напрямок/Назва заходу» слів «Виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради Полтавської області» на слова «Департамент екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Біленький О.Ю., голова обласної ради, щодо впорядкування меж Комунальної 

установи природно-заповідного фонду Регіональний ландшафтний парк 

«Диканський» з урахуванням думки мешканців Диканської селищної 

територіальної громади щодо плану території природно-заповідного об’єкту. 

Лунін Д.С., начальник обласної військової адміністрації, щодо проведення  

наради, надання доручень з питання впорядкування меж КУ ПЗФ РЛП 

«Диканський». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони 
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навколишнього середовища Полтавської області в 2022 році» та рекомендувати 

його на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала щодо необхідності усунення аварійного стану системи тепло- 

водопостачання адміністративного будинку по вул. Соборності, 24 у м. Полтаві, 

який надається в оренду Полтавському апеляційному суду. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                     

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на                 

2021 ‒ 2023 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сесії 

обласної ради восьмого скликання. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала, що у міжсесійний період прийнято 10 розпоряджень, які 

підлягають затвердженню на сесії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                    

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження 

розпоряджень голови обласної ради» та рекомендувати його на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про збільшення статутного капіталу Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація». 
 

Юрко І.В., радник директора ПОКП «Полтавафармація», проінформував, 

що розроблений бізнес-план підприємства та відповідно до нього необхідно                  

10 млн грн на приведення приміщень аптек до ліцензійних вимог, на придбання 

інвентарю в аптеки, на закупівлю лікарських засобів та на комплексну 

автоматизацію аптечної мережі. Зазначив, що в результаті планується створити 

86 робочих місць, взяти участь в урядовій програмі «Доступні ліки» та  

починаючи з 2023 року отримувати прибуток. 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала, що прийняття цього рішення дозволить підприємству 

здійснити ліцензування видів господарської діяльності та зміцнити його 

матеріально-технічну базу. 
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ВИСТУПИЛИ:  

Куцовол В.М., депутат обласної ради, щодо мережі аптек, яка діятиме у 

територіальних громадах. 

Удовиченко А.В., депутат обласної ради, щодо обсягу коштів, які зароблятиме 

підприємство, щодо обсягу коштів, які потрібно буде виділяти з обласного 

бюджету, середньої рентабельності продажу медикаментів, наявності  

меморандумів на придбання ліків, способів уникнення зловживань; звернення 

до місцевих рад щодо необхідності аптек на їх територіях.  

Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном, щодо правонаступництва між КП ПОР «Полтавафармація» 

та КП ПОР «Полтавафарм»; розгляду на засіданні постійної комісії з питань 

бюджету та управління майном питання щодо початку роботи аптек у 

територіальних громадах. 

Біленький О.Ю., голова обласної ради, щодо соціальних цін в аптеках та 

прибутку. 

Лунін Д.В., начальник обласної військової адміністрації, щодо вивчення 

питання фінансування статутних завдань КП ПОР «Полтавафармація» з 

урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021   

№ 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»; 

розвитку аптечної мережі на базі амбулаторій та ФАПів у територіальних 

громадах області. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію радника директора ПОКП «Полтавафармація» Юрка І.В., 

начальника Управління майном обласної ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про збільшення статутного капіталу 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація» на 

розгляд пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання в 

установленому порядку . 

3. ПОКП «Полтавафармація» звернутися до органів місцевого 

самоврядування Полтавської області з метою з’ясування потреби в аптеках, 

аптечних пунктах на територіях відповідних громад. 

4. Керівникам комунальних підприємств, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області та 

знаходяться в управлінні Полтавської обласної ради, звітувати на засіданні 

постійної комісії за кожне півріччя щодо фінансового стану своїх підприємств. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про використання орендної плати Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтавафармація». 
 

Різниченко С.Б., головний бухгалтер ПОКП «Полтавафармація», 

проінформувала, що у зв’язку із складною економічною ситуацією в країні, що 

виникла внаслідок агресії Російської Федерації для покращення фінансово-

економічного стану підприємства та його подальшого розвитку необхідно 

залишити 100 відсотків сум від надходження орендної плати по договорам 
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оренди між КП ПОР «Полтавафармація» та орендарями в розпорядженні 

підприємства. 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала, що орендна плата буде використана виключно для 

фінансування видатків на утримання, реалізацію мети та напрямів діяльності, 

визначених установчими документами КП ПОР «Полтавафармація». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного бухгалтера ПОКП «Полтавафармація»      

Різниченко С.Б., начальника Управління майном обласної ради Коморної Л.Ф. 

взяти до відома. 
2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про використання орендної плати 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація» на 

розгляд пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання в 

установленому порядку. 

 

13. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Комунального підприємства 

«Облжитлопостач» Полтавської обласної ради шляхом приєднання до 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 
 

Третяк М.Ю., виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал», повідомив, що виробнича база Комунального 

підприємства «Облжитлопостач» знаходиться поруч із будівлею КП ПОР 

«Полтававодоканал», проєктом рішення передбачається припинення 

Комунального підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал». 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала про раціоналізацію процесу управління активами, які 

знаходяться на балансі підприємства. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Біленький О.Ю., голова обласної ради, щодо фінансування                                         

КП «Облжитлопостач», яке відбувалося за рахунок оренди виробничої бази; 

щодо унеможливлення виникнення заборгованості із заробітної плати 

працівникам під час дії воєнного стану та потреби у здійсненні оптимізації 

діяльності підприємства. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал» Третяка М.Ю., начальника Управління майном обласної 

ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 

2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Комунального 
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підприємства «Облжитлопостач» Полтавської обласної ради шляхом 

приєднання до Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради 

восьмого скликання в установленому порядку. 

 

14. СЛУХАЛИ: Про збільшення статутного капіталу Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 
 

Третяк М.Ю., виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал», проінформував про необхідність забезпечення 

альтернативного джерела енергопостачання для безперебійного 

функціонування технологічного обладнання підприємства на випадок аварії чи 

надзвичайних ситуацій. 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала, що проєкт рішення передбачає здійснення внеску власником 

на поповнення статутного капіталу підприємства. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації, щодо 

роботи очисних споруд під час вимкнення електроенергії. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал» Третяка М.Ю., начальника Управління майном обласної 

ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про збільшення статутного капіталу 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» на 

розгляд пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання в 

установленому порядку. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про розгляд питання щодо погодження Річного плану 

ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення 

КП ПОР «Полтававодоканал» на 2023 рік. 
 

Третяк М.Ю., виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал», проінформував, що Річний план ліцензованої діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення КП ПОР 

«Полтававодоканал» є одним з обов’язкових додатків до розрахунків тарифів на 

плановий рік, є планом роботи підприємства у натуральних показниках: від 

підйому води до реалізації питної води різним категоріям споживачів. 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала, що відповідно до Постанов НКРЕКП № 302 від 10.03.2016,               

№ 364 від 24.03.2016 Річний план має бути погоджений органом місцевого 

самоврядування в установленому порядку. Зазначила, що рішенням пленарного 

засідання чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання 

від 26.07.2022 «Про деякі питання управління об’єктами спільної власності 
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територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» визначено такий 

порядок. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном, щодо діяльності підприємства у разі критичної ситуації.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал» Третяка М.Ю., начальника Управління майном обласної 

ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради погодити Річний 

план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення КП ПОР «Полтававодоканал» на 2023 рік. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про листи Управління майном обласної ради, Комунальної 

установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель 

щодо звільнення від орендної плати за договором оренди з КП «Об’єднане 

готельне господарство» на період воєнного стану. 
 

Бойко Л.Д., генеральний директор КП «Об’єднане готельне господарство», 

проінформувала, що з початку введення в Україні воєнного стану комунальне 

підприємство приймає внутрішньо переміщених осіб за рахунок відшкодування 

витрат з резервного фонду обласного бюджету та відповідно до пункту 12 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості 

оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» визначено 

перелік орендарів державного та комунального майна, які на період воєнного 

стану звільняються від орендної плати. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію генерального директора КП «Об’єднане готельне 

господарство» Бойко Л.Д., начальника Управління майном обласної ради 

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Відповідно до статті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 

27.05.2022. № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна 

у період воєнного стану» погодити звільнення від сплати орендної плати                    

КП «Об’єднане готельне господарство» на період з початку введення воєнного 

стану в Україні та на весь час його дії. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про лист Управління майном обласної ради щодо надання в 

оренду Державному закладу «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» частини будівлі Миргородської спеціальної школи 

Полтавської обласної ради за адресою: м. Миргород, вул. Старосвітська, 52/15. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала про лист Державного закладу «Луганський національний 
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університет імені Тараса Шевченка» щодо надання в оренду частини будівлі 

Миргородської спеціальної школи Полтавської обласної ради за адресою:                

м. Миргород, вул. Старосвітська, 52/15 та про пункт 3 Методики розрахунку та 

порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних 

громад області передбачено, якщо бюджетна організація повністю бере на себе 

утримання орендованого майна, відповідно до рекомендацій постійної комісії з 

питань бюджету та управління майном укладається договір позички. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради Коморної 

Л.Ф. взяти до відома. 
2. Погодити надання в оренду Державному закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» частини будівлі 

Миргородської спеціальної школи Полтавської обласної ради за адресою:         

м. Миргород, вул. Старосвітська, 52/15 з розміром річної орендної плати за 

оренду нерухомого майна 1,20 (одна гривня двадцять копійок) з ПДВ в рік. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про лист Управління майном обласної ради щодо надання 

Головному управлінню Держпродспоживслужби України по Полтавській 

області в оренду майна, що знаходиться на балансі установ районних 

державних лікарень ветеринарної медицини, районних та міжрайонних 

державних лабораторій Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

поінформувала, що надійшов лист Головного управління 

Держпродспоживслужби України по Полтавській області щодо підписання 

договорів оренди 26 об’єктів, переданих в оперативне управління районним 

державним лікарням ветеринарної медицини, районних та міжрайонних 

державних лабораторій Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів. Зазначила, що пунктом 3 Методики 

розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності 

територіальних громад області передбачено, якщо бюджетна організація 

повністю бере на себе утримання орендованого майна, відповідно до 

рекомендацій постійної комісії з питань бюджету та управління майном 

укладається договір позички. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                     

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Погодити надання міжрайонним підрозділам Головного управління 

Держпродспоживслужби України по Полтавській області в оренду майна 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області з розміром річної 

орендної плати за оренду нерухомого майна 1,00 (одна гривня) без ПДВ в рік. 
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19. СЛУХАЛИ: Про листи щодо списання рентгенівського комп’ютерного 

томографа SIEMENS SOMATOM EMOTION шляхом повної ліквідації. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

поінформувала, що до Управління майном обласної ради звернувся 

Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації 

щодо дозволу на списання рентгенівського комп’ютерного томографа 

SIEMENS SOMATOM EMOTION-6 шляхом повної ліквідації як непридатного 

для подальшого використання. Зазначила, що вивчивши питання щодо 

реалізації даного обладнання, пропонується продати його через електронний 

аукціон. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                        

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я обласної військової 

адміністрації виставити рентгенівський комп’ютерний томограф SIEMENS 

SOMATOM EMOTION-6 для продажу через електронний аукціон. 

 

20. СЛУХАЛИ: Про виконання комунальними підприємствами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, які 

знаходяться в управлінні обласної ради, фінансових планів у ІІ кварталі                  

2022 року. 
 

Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном, проінформувала щодо доцільності розгляду питання про 

виконання фінансових планів за І півріччя 2022 року за участі керівників 

комунальних підприємств. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                     

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Розглянути на наступному засіданні постійної комісії питання «Про 

виконання комунальними підприємствами спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області, які знаходяться в управлінні 

обласної ради, фінансових планів за І півріччя 2022 року» за участі керівників 

комунальних підприємств. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 

26.07.2022 № 438 «Про прийняття у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області спортивно-видовищного комплексу з 

приміщеннями громадського обслуговування за адресою: м. Полтава,                    

вул. Юрченка Петра, будинок 1а». 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала про усунення розбіжностей щодо вартості та складу об’єкта 
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передач, встановлених комісією з приймання-передачі спортивно-видовищного 

комплексу з приміщеннями громадського обслуговування за адресою:                        

м. Полтава, вул. Юрченка Петра, будинок 1а. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Третяк М.Ю., виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал», щодо проведених уточнень переліку майна. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                         

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

рішення Полтавської обласної ради від 26.07.2022 № 438 «Про прийняття у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського 

обслуговування за адресою: м. Полтава, вул. Юрченка Петра, будинок 1а» та 

рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради 

восьмого скликання. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про приймання-передачу майна у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 
 

 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала щодо прийняття майна ТОВ «Будівельна компанія «Комбінат 

виробничих підприємств», ПП «ЛІРО», із комунальної власності територіальної 

громади м. Полтава у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області з подальшою передачею на баланс, у господарське відання, 

як внесок до статутного капіталу КП ПОР «Полтававодоканал».  
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                      

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання-передачу 

майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сесії обласної 

ради восьмого скликання. 
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23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 

26.07.2022 № 439 «Про приймання-передачу майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 
 

Третяк М.Ю., виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал», проінформував про уточнення та відображення у 

бухгалтерському обліку підприємства основних засобів.  
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала щодо приведення назви основних засобів у відповідність до 

технічної документації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обов’язків генерального директора КП ПОР 

«Полтававодоканал» Третяка М.Ю., начальника Управління майном обласної 

ради Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

рішення Полтавської обласної ради від 26.07.2022 № 439 «Про приймання-

передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання 

сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

3. 24. Різне. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії Лариса БОСЕНКО 

 


