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

м. Полтава

№ 14

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії обласної
ради з питань бюджету та управління майном.
Присутні:
- перший заступник голови постійної комісії
Процай
Ігор Анатолійович
- секретар постійної комісії
Кордубан
Віктор Володимирович
Члени постійної комісії:
Ващенко
Олександр Володимирович
Винниченко
Оксана Вікторівна
Куцовол
Володимр Миколайович
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Стеценко
Вячеслав Васильович
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Смірнов
Олександр Михайлович
- заступник голови постійної комісії
Телятник
Руслан Васильович
Склад комісії 11 осіб. Присутні 9 осіб. Кворум є.
Взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович

- голова Полтавської обласної ради

Лемешко
Олександр Миколайович
Бєлоножко
Олег Вячеславович
Чепурко
Олексій Григорович
Лунін
Дмитро Сергійович
Греков
Євген Анатолійович
Калінін
Максим Віталійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Панченко
Ігор Ігорович
Діденко
Олег Григорович
Дядик
Олег Олегович
Кравченко
Дмитро Васильович
Корецький
Микола Борисович
Олексенко
Олександр Сергійович
Тимоха
Юрій Олександрович
Усанова
Ольга Петрівна
Ярошенко
Володимир Михайлович
Паутова
Тетяна Олександрівна
Запрошені:
Ковальська
Віта Володимирівна
Костенко
Тетяна Вікторівна

Кропивка
Павло Анатолійович
Лисак
Віктор Петрович
Олійник
Віталій Петрович

- перший заступник голови Полтавської обласної
ради
- заступник голови Полтавської обласної ради
- заступник голови Полтавської обласної ради
- перший заступник голови Полтавської
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації
- голова постійної комісії обласної ради
освіти, науки та культури
- депутат обласної ради

обласної
обласної
обласної
обласної
обласної
з питань

- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради
- директор
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
- начальник Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації
- директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- директор Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації
- тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
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Трохименко
Марина Володимирівна
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Черняк
Ніна Степанівна
Печериця
Володимир Георгійович
Вовк
Орест Ярославович
Литвиненко
Микола Миколайович
Голубєв
Сергій Миколайовичем
Царинний
Анатолій Дмитрович

- начальник Управління молоді та спорту
облдержадміністрації
- начальник Управління майном обласної ради
- перший заступник директора Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
- директор
Комунального
підприємства
«Полтавський
обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер Полтавської
обласної ради»
- директор
Комунального
підприємства
«Полтавський обласний клінічний онкологічний
диспансер Полтавської обласної ради»
- директор
Комунального
підприємства
«Кременчуцький обласний клінічний шпиталь
для ветеранів війни» Полтавської обласної ради»
- директор
Комунального
підприємства
«Полтавський обласний клінічний госпіталь для
ветеранів війни Полтавської обласної ради»
- директор
Комунального
закладу
освіти
Лохвицький
медичний
фаховий
коледж
Полтавської обласної ради

Головуюча запропонувала питання «Про організацію та встановлення
вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області»
розглянути першим.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
Головуюча запропонувала включити додатково до порядку денного засідання
питання, які надійшли на розгляд:
1. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021– 2024 роки.
2. Про лист Управління майном обласної ради щодо приймання-передачі
майна в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області з балансу Полтавського обласного комунального
підприємства «Полтавафарм» на баланс Управління майном обласної ради.
3. Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо створення
дочірнього підприємства.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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Головуюча запропонувала проголосувати за порядок денний вцілому:
Про організацію та встановлення вартості харчування в закладах загальної
середньої освіти, які належать до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області.
Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних
громад області.
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання разової
грошової допомоги.
Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області.
Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік.
Про затвердження Положення про оплату праці та преміювання керівників
закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності
Полтавської обласної ради.
Про внесення змін до Програми фінансування комунальних установ
природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 роки.
Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова
Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки.
Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2021 – 2024 роки.
Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021– 2024 роки.
Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на
2021 рік 1610000000 (код бюджету).
Про обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код
бюджету).
Про лист Управління майном обласної ради щодо приймання-передачі майна
в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області з балансу Полтавського обласного комунального
підприємства «Полтавафарм» на баланс Управління майном обласної ради.
Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо створення дочірнього
підприємства.
Різне.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.

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 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.
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1. Про організацію та встановлення вартості харчування в закладах
загальної середньої освіти, які належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про організацію та встановлення вартості
харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про організацію та
встановлення вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, які
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
2. Про керівників суб’єктів
територіальних громад області.

господарювання

спільної

власності

СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що пропонується переукласти контракти
із директором Комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради» Печерицею
Володимиром Георгійовичем строком на 3 роки, із директором Комунального
підприємства «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер
Полтавської обласної ради» Вовком Орестом Ярославовичем строком на
3 роки, із директором Комунального підприємства «Кременчуцький обласний
клінічний шпиталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради»
Литвиненком Миколою Миколайовичем строком на 3 роки, із директором
Комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний госпіталь для
ветеранів війни Полтавської обласної ради» Голубєвим Сергієм
Миколайовичем строком на 3 роки, із директором Комунального закладу освіти
Лохвицький медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради Царинним
Анатолієм Дмитровичем строком на 3 роки.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати переукласти контракт з Володимиром Георгійовичем
Печерицею на посаді директора Комунального підприємства «Полтавський
обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної
ради» строком на 3 роки.
3. Рекомендувати переукласти контракт з Орестом Ярославовичем Вовком
на посаді директора Комунального підприємства «Полтавський обласний
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клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» строком на 3
роки.
4. Рекомендувати переукласти контракт з Миколою Миколайовичем
Литвиненком
на
посаді
директора
Комунального
підприємства
«Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни»
Полтавської обласної ради» строком на 3 роки.
5. Рекомендувати переукласти контракт з Сергієм Миколайовичем
Голубєвим на посаді директора Комунального підприємства «Полтавський
обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради»
строком на 3 роки.
6. Рекомендувати переукласти контракт з Анатолієм Дмитровичем
Царинним на посаді директора Комунального закладу освіти Лохвицький
медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради строком на 3 роки.
7. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
3. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який зазначив, що зміни вносяться у розділ 4 Програми
розвитку місцевого самоврядування Полтавської області на 2021 – 2023 роки.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного 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
десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
4. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання разової
грошової допомоги.
СЛУХАЛИ:
Н. Черняк, яка проінформувала про умови надання разової грошової допомоги.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький, А. Удовиченко, О. Дядик, Л. Босенко, Т. Паутова, В. Кордубан,
Ф. Мухтаров.
Голосували: за – 0, проти – 0, утримались – 9, не голосували – 0. Рішення не
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Н. Черняк взяти до відома.
2. Не підтримувати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
5. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про майно, яке приймається у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, та
передається у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол, Л. Босенко, А. Удовиченко, О. Біленький, В. Кордубан.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання-передачу
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
6. Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на
2022 рік.
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який зазначив, що Програма розроблена для покращення надання
послуг в сфері охорони здоров’я.
ВИСТУПИЛИ:
О. Усанова, Л. Босенко.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Лисака взяти до відома.
2. Пункт 2 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Організацію
виконання цього рішення покласти на Департамент охорони здоров’я,
Полтавської обласної державної адміністрації, Управління майном обласної
ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради з питань:
охорони здоров’я та соціального захисту населення; бюджету та управління
майном».
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3. Графу «Виконавці» заходу 2.1. напряму 2. Забезпечення розвитку
комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради доповнити
словами: «Управління майном обласної ради».
4. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження обласної
Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я
Полтавської обласної ради на 2022 рік» із запропонованими змінами та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
7. Про затвердження Положення про оплату праці та преміювання
керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній
власності Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який зазначив, що даний проєкт рішення розроблений з метою
визначення умов та розмірів оплати праці керівників закладів охорони здоров’я,
що перебувають у комунальній власності Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, О. Дядик.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Лисака взяти до відома.
2. Третій абзац пункту 2.2. Розділу 2. Встановлення розміру посадового
окладу керівника викласти в наступній редакції: «Конкретний розмір
посадового окладу Керівника підприємства, згідно з додатком 1 до Положення і
з урахуванням пункту 2.2. цього Положення, визначається Департаментом
охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, погоджується
постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном,
затверджується заступником голови Полтавської обласної державної
адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, за формою згідно додатка 2 до
Положення.
3. Додаток 2 до Положення в частині погодження доповнити написом:
«Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління
майном__________________ П.І.Б.».
4. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Положення про оплату праці та преміювання керівників закладів охорони
здоров’я, що перебувають у комунальній власності Полтавської обласної ради»
із запропонованими змінами та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
8. Про внесення змін до Програми фінансування комунальних установ
природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 рок.
СЛУХАЛИ:
В. Олійника, який зазначив, що підставою розробки проєкту рішення є
розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від
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09.12.2021 № 857, згідно якого комунальна установа «Рекреаційний центр
«Криворудський» Полтавської обласної ради передано в підпорядкування
Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної
адміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, А. Удовіченко, В. Куцовол.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Олійника взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду
Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 роки» та рекомендувати його на
розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради восьмого
скликання.
9. Про внесення змін до регіональної програми «Цифрова Полтавщина» на
2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Костенко, яка проінформувала, що проєктом рішення передбачено внесення
змін до регіональної програми «Цифрова Полтавщина» на 2021 – 2023 роки в
частині уточнення заходів та обсягів фінансування на 2022 рік.
ВИСТУПИВ:
О. Дядик.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Костенко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
регіональної програми «Цифрова Полтавщина» 2021 – 2023 роки» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
10. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2021 – 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Костенко, яка проінформувала, що проєктом рішення передбачено внесення
змін в частині уточнення заходів та обсягів фінансування на 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовіченко, В. Кордубан, О. Дядик.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Костенко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
2021 – 2024 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
11. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021– 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
М. Трофименко, яка зазначила, що внесення змін до обласної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки передбачає
збільшення фінансування на підготовку та участь спортсменів області різних
вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського та регіонального рівня з
олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також забезпечення
функціонування Комунальної установи Полтавської обласної ради «Центр
спортивної підготовки» та комунального закладу Полтавської обласної ради
«Спортивний комплекс міста Гребінка», реалізацію проєктів урбан-парку на
території міста Полтави та Кременчука.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик, Д. Лунін.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021– 2024 роки» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
12. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської
області на 2021 рік 1610000000 (код бюджету).
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який зазначив, що на розгляд виноситься проєкт змін до
показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік у зв’язку з тим,
що до обласного бюджету надійшли трансферти з інших бюджетів у розмірі
1 млрд 151 млн грн.
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан, Д. Лунін.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
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2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік 1610000000
(код бюджету)» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
13. Про обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код
бюджету).
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який зазначив, що доходи обласного бюджету без урахування
дотацій та субвенцій з державного бюджету на 2022 рік визначено в обсязі
3 млрд 247 млн грн, що на 764 млн грн або на 30% більше затверджених
показників на 2021 рік. Обсяг доходів загального фонду без урахування
міжбюджетних трансферів становить 3 млрд 3 млн грн. Найбільшою складовою
доходів обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, він становить
51% загального фонду. Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується в
загальному обсязі 244 млн грн. Обсяг міжбюджетних трансферів, що будуть
надаватися з державного бюджету обласному бюджету, передбачено в обсязі
2 млрд 36 млн грн. Дотації з державного бюджету обласному бюджету
плануються в сумі 133 млн грн. Обсяг субвенцій державного бюджету
визначений у загальній сумі 1 млрд 900 млн грн – це освітня, медична субвенції
та кошти на ремонт, реконструкцію автомобільних доріг загального
користування місцевого значення. Видатки обласного бюджету на 2022 рік
плануються у загальному обсязі 5 млрд 272 млн грн.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про обласний бюджет
Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради
восьмого скликання.
14. Про лист Управління майном обласної ради щодо приймання-передачі
майна в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області з балансу Полтавського обласного комунального
підприємства «Полтавафарм» на баланс Управління майном обласної
ради.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який зазначив, що проєктом рішення передбачено передати
приміщення аптек, які знаходяться у районах області.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
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2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати проєкт
рішення обласної ради «Про приймання-передачу майна в межах спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області з балансу
Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» на баланс
Управління майном обласної ради».
3. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном
внести проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку.
15. Про лист ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо створення дочірнього
підприємства.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного,
який
проінформував
про
звернення
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго» щодо створення дочірнього підприємства.
І. Процая, який зазначив, що створення дочірнього підприємства сприятиме
наданню більш якісних послуг споживачам.
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан, О. Дядик, Л. Босенко.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного, І. Процая взяти до відома та підтримати
створення дочірнього підприємства ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».
16. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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