
 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
                                          восьмого скликання  

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку 

 

06 грудня 2021 року                              м. Полтава                                           № 10 

Головуючий: Бєлашов Сергій Володимирович – голова постійної комісії. 
 

Присутні члени постійної комісії: Матюшенко Олексій Володимирович – 

заступник голови постійної комісії, Мірошніченко Людмила Вікторівна – 

заступник голови постійної комісії (зв'язок через відеоконференцію), Копотун 

Костянтин Іванович – секретар постійної комісії, Устименко Юлія Сергіївна.  
 

Відсутні члени постійної комісії: Говоренко Володимир Олександрович – 

заступник голови постійної комісії.  
 

Взяли участь: 

Лемешко     перший заступник голови обласної ради 

Олександр Миколайович 

 

Чепурко     заступник голови обласної ради 

Олексій Григорович  

 

Лунін 

Дмитро Сергійович 

 

Паутова 

Тетяна Олександрівна 

 

 

Левакіна 

Оксана Віталіївна 

 

 

 

Воротинцев 

Василь Альбертович 

 

перший заступник голови обласної 

державної адміністрації 

 

заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної 

ради 

 

заступник керуючого справами ‒ 

начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради  

виконавчого апарату обласної ради 

 

генеральний директор  

КП ПОР «Полтававодоканал» 
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Дядик 

Олег Олегович 

 

Олексенко 

Олександр Сергійович 

 

 

 

Приймак 

Дмитро Васильович 

 

 

Рева 

Едуард Васильович 

 

 

Сагайдачний  

Сергій Тимофійович 

 

Третяк 

Микола Юрійович 

 

депутат обласної ради 

 

 

генеральний директор Полтавського 

обласного комунального виробничого 

підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» 

 

директор Обласного комунального 

виробничого підприємства теплового 

господарства «Лубнитеплоенерго» 

 

начальник Управління житлово-

комунального господарства та енергетики 

обласної державної адміністрації 

 

начальник Управління майном обласної 

ради 

 

заступник генерального директора з 

економіки та фінансів КП ПОР 

«Полтававодоканал» 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд питання «Про коригування тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» для категорій споживачів «інші споживачі (крім 

населення)» та «релігійні організації»». 
 

2. Про розгляд питання «Про коригування тарифів на теплову енергію, 

виробництво, транспортування, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним виробничим 

підприємством теплового господарства «Лубнитеплоенерго» для бюджетних 

установ». 

 

3. Про розгляд питання «Про погодження Полтавському обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» укладання договору постачання природного газу». 

 

4. Про розгляд питання «Про погодження Обласному комунальному 

виробничому підприємству теплового господарства «Лубнитеплоенерго» 

укладання договору постачання природного газу». 
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5. Про розгляд питання «Про надання дозволу Полтавському 

обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» на укладення договору на отримання кредиту у вигляді 

відновлювальної відкличної кредитної лінії в ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК». 

 

6. Про розгляд питання «Про внесення змін до Обласної програми 

фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та 

водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 –        

2021 роки». 

 
7. Про розгляд питання «Про прийняття об’єкту незавершеного 

будівництва за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 11 а відповідно до 

проєкту «Реконструкція Комунального закладу ″Полтавська дитячо-юнацька 

школа № 3 з плавання″ по вул. Європейська, 9 а у м. Полтаві з добудовою 

спортивної зали» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області». 

 
8. Про розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської обласної 

ради до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» щодо забезпечення АТ «Полтавагаз» природним газом для 

виробничо-технологічних потреб за ціною, затвердженою у тарифі на послуги 

розподілу природного газу, або за соціальною ціною для категорії «побутові 

споживачі». 

 

9. Про погодження кандидатури В. Воротинцева для нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України.  
 

10. Про погодження кандидатури А. Шкурата для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України. 
 

11. Про розгляд листа ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо надання 

фінансової підтримки підприємству. 

12. Про розгляд листа КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання 

погодження на зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за                       

9 місяців 2021 року на суму визначених капітальних видатків, спрямованих на 

аварійно-ремонтні роботи капітального характеру каналізаційного колектору 

заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр та капітального ремонту ділянки 

каналізаційного колектору заводу Знамено вул. Київське шосе, 70 А. 
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13. Різне. 

Голосували за порядок денний за основу та в цілому: за – 5, проти – 0,                     

утримались – 0, не голосували – 0. 

 

Головуючий перед початком розгляду питань порядку денного наголосив, 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. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

1. Про розгляд питання «Про коригування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової 

енергії і постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» для категорій споживачів «інші споживачі (крім 

населення)» та «релігійні організації»». 

 

СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що у зв’язку зі зміною вартості 

природного газу, який надає НАК «Нафтогаз України» для опалення категорії 

споживачів «інші» та «релігійні організації», підприємство звернулося із 

заявою щодо коригування тарифів. Вартість природного газу, яка закладена в 

тарифах у категорії «інші споживачі» збільшилася з 20641,50 грн до                   

30217,52 грн без ПДВ за тис. м3. Для релігійних організацій було зменшено 

вартість природного газу з 20641,50 грн до 13658,42 грн без ПДВ за тис. м3. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Матюшенко – запитав, на скільки процентів збільшується тариф та чи 

враховано в ньому вартість транспортування газу, яка зміниться з 1 січня                

2022 року. 
 

О. Олексенко надав відповідь на поставлене питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним комунальним 

виробничим підприємством теплового господарства "Полтаватеплоенерго" для 
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категорій споживачів "інші споживачі (крім населення)" та "релігійні 

організації"». 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. 

 

2. Про розгляд питання «Про коригування тарифів на теплову енергію, 

виробництво, транспортування, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним виробничим 

підприємством теплового господарства «Лубнитеплоенерго» для бюджетних 

установ». 

 

СЛУХАЛИ: Д. Приймака, який зазначив, що у зв’язку із збільшенням вартості 

природного газу підприємство провело розрахунки коригування тарифів для 

бюджетних установ. Вартість природного газу зросла на 218 % в порівнянні з 

тією, що була закладена в діючих тарифах. Тарифи для бюджетних установ 

збільшаться на 52,8%. 

ВИСТУПИЛИ: 

С. Бєлашов – запитав, яка ціна природного газу для бюджетних установ діє на 

сьогоднішній день. 

О. Матюшенко – запитав, чи передбачені кошти в бюджеті Лубенської міської 

ради у зв’язку зі збільшенням розміру тарифу. 

 

Д. Приймак надав відповідь на поставлені питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Д. Приймака взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про коригування тарифів на теплову енергію, виробництво, 

транспортування, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої 

води, що надаються Обласним комунальним виробничим підприємством 

теплового господарства "Лубнитеплоенерго" для бюджетних установ». 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. 

 

3. Про розгляд питання «Про погодження Полтавському обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» укладання договору постачання природного газу». 
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СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що на вимогу газопостачальної 

компанії «Нафтогаз Трейдинг» необхідно надати погодження підприємству на 

укладання договору постачання природного газу.  

ВИСТУПИЛИ: 

С. Бєлашов – запитав, які можуть виникнути ризики у підприємства у разі 

ненадання погодження. 

 

О. Олексенко надав відповідь на поставлене питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про погодження Полтавському обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства "Полтаватеплоенерго" укладання договору 

постачання природного газу». 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

4. Про розгляд питання «Про погодження Обласному комунальному 

виробничому підприємству теплового господарства «Лубнитеплоенерго» 

укладання договору постачання природного газу». 

 

СЛУХАЛИ: Д. Приймака, який зазначив, що НАК «Нафтогаз України» 

посилається на статтю 73 Господарського кодексу України, де зазначено, що 

рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов’язання, 

якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 

більше 25 відсотків вартості активів державного унітарного підприємства, за 

даними останньої річної фінансової звітності, приймається органом, до сфери 

управління якого належить державне унітарне підприємство. НАК «Нафтогаз 

України» вимагає, щоб обласна рада надала погодження керівнику 

підприємства на підпис контракту на суму 95 млн грн. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Д. Приймака взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про погодження Обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства "Лубнитеплоенерго" укладання договору 

постачання природного газу». 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 
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Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

5. Про розгляд питання «Про надання дозволу Полтавському обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» на укладення договору на отримання кредиту у вигляді 

відновлювальної відкличної кредитної лінії в ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ 

«УКРГАЗБАНК». 

 

СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що підприємство у міжопалювальний 

період має касові розриви. З метою запобігання виникненню касових розривів, 

забезпечення належного функціонування підприємства і вчасної виплати 

заробітної плати необхідно укласти договір на отримання кредиту у вигляді 

відновлювальної відкличної кредитної лінії. 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Матюшенко – запитав, чи це заставна кредитна лінія і під який відсоток 

надається кредит. 

С. Бєлашов – запитав, на який термін укладається кредитний договір. 

О. Дядик – запитав, яка заборгованість споживачів перед підприємством за 

надані послуги. 

 

О. Олексенко надав відповідь на поставлені питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати  відповідний 

проєкт рішення з граничною ставкою не більше 14,5%. 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

6. Про розгляд питання «Про внесення змін до Обласної програми 

фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та 

водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 –  

2021 роки». 

 

СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що підставою внесення проєкту рішення є 

звернення КП ПОР «Полтававодоканал» та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 

щодо забезпечення належного виконання статутних завдань комунальних 

підприємств. Проєктом рішення передбачено збільшення на 2021 рік 

фінансування на загальну суму 21 млн 600 тис. грн, із них: КП ПОР 
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«Полтававодоканал» – 11 млн 600 тис. грн, ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» – 

10 млн грн. 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Дядик – запитав, на скільки відсотків виконана Програма, на які цілі будуть 

використані кошти підприємствами та чи розроблений алгоритм повернення 

коштів по різниці в тарифах. 

 

Е. Рева, В. Воротинцев, О. Олексенко надали відповідь на поставлені питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести проєкт 

рішення «Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки» на розгляд ради у 

встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

7. Про розгляд питання «Про прийняття об’єкту незавершеного 

будівництва за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 11 а відповідно до 

проєкту «Реконструкція Комунального закладу ″Полтавська дитячо-юнацька 

школа № 3 з плавання″ по вул. Європейська, 9 а у м. Полтаві з добудовою 

спортивної зали» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області». 

 

СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що надійшло звернення від 

Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавської міської ради щодо 

передачі зазначеного об’єкта та прийняття його на баланс Департаменту 

будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації.  

ВИСТУПИЛИ: 

О. Матюшенко – запитав, хто буде розпоряджатися зазначеним об’єктом і 

утримувати його. 

С. Бєлашов – запитав, чи планує Полтавська міська рада в подальшому забрати 

на свій баланс даний об’єкт. 

 

Д. Лунін надав відповідь на поставлені питання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про прийняття об’єкту незавершеного будівництва за адресою:                   

м. Полтава, вул. Європейська, 11 а відповідно до проєкту «Реконструкція 
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Комунального закладу ″Полтавська дитячо-юнацька школа № 3 з плавання″ по 

вул. Європейська, 9 а у м. Полтаві з добудовою спортивної зали» у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

8. Про розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської обласної 

ради до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» щодо забезпечення АТ «Полтавагаз» природним газом для 

виробничо-технологічних потреб за ціною, затвердженою у тарифі на послуги 

розподілу природного газу, або за соціальною ціною для категорії «побутові 

споживачі». 

 

СЛУХАЛИ: С. Бєлашова, який зазначив, що акціонерне товариство «Оператор 

газорозподільної системи «Полтавагаз» просить звернутися до Кабінету 

Міністрів України, НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України» щодо забезпечення 

природним газом для виробничо-технологічних потреб за ціною, затвердженою 

у тарифі на послуги розподілу природного газу, або за соціальною ціною для 

категорії «побутові споживачі». 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Олексенко – запропонував спочатку погодити договір реструктуризації боргу 

між ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» і АТ «Полтавагаз», а потім приймати 

звернення. 

О. Чепурко – запропонував підтримати дане звернення. 

О. Матюшенко – запитав, чи підняте питання стосується всіх споживачів. 

О. Чепурко – зазначив, що у зверненні необхідно зазначити всіх операторів 

газорозподільних систем Полтавщини, а не тільки АТ «Полтавагаз». Зауважив 

на необхідності переглянути склад робочої групи з вивчення питання щодо 

визначення права власності газорозподільних мереж Полтавської області та 

забезпечити організацію її діяльності. 

О. Дядик – зазначив, що це проблемне питання стосується не тільки Полтавської 

області. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Бєлашова взяти до відома. 

2. Голові Полтавської обласної ради переглянути склад робочої групи з 

вивчення питання щодо визначення права власності газорозподільних мереж 

Полтавської області та забезпечити організацію її діяльності. 

3. Виконавчому апарату обласної ради спільно з ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» підготувати проєкт рішення з урахуванням пропозицій 
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постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку. 

4. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку внести 

проєкт рішення на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

9. Про погодження кандидатури В. Воротинцева для нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України.  

 

СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який попросив підтримати його ініціативу щодо 

порушення клопотання перед Верховною Радою України про нагородження 

генерального директора КП ПОР «Полтававодоканал» В. Воротинцева 

Почесною грамотою Верховної Ради України. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про погодження кандидатури В. Воротинцева для 

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України». 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

10. Про погодження кандидатури А. Шкурата для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України. 

 

СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що головний енергетик КП ПОР 

«Полтававодоканал» А. Шкурат користується авторитетом серед колег, 

сумлінний, висококваліфікований фахівець. Звернувся з проханням підтримати 

кандидатуру А. Шкурата для нагородження Грамотою Верховної Ради України. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про погодження кандидатури А. Шкурата для 

нагородження Грамотою Верховної Ради України». 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

 

11. Про розгляд листа ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо надання 

фінансової підтримки підприємству. 

 

СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що підприємство відчуває дефіцит 

коштів для виконання своїх зобов’язань перед постачальниками енергоносіїв. 

За жовтень 2021 року недоотримано доходів на суму 30 млн грн, очікуваний 

дефіцит доходів за листопад – 54,9 млн грн. 
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В обговоренні питання взяли участь: С. Бєлашов, О. Дядик, О. Матюшенко,                   

О. Чепурко. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації розглянути 

можливість фінансування Полтавського обласного комунального виробничого 

підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» з метою 

запобігання кризової ситуації з опаленням. 

3. Постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку спільно з 

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» підготувати проєкт рішення щодо звернення 

депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України та внести його на розгляд ради у встановленому порядку. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

12. Про розгляд листа КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання 

погодження на зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за                       

9 місяців 2021 року на суму визначених капітальних видатків, спрямованих на 

аварійно-ремонтні роботи капітального характеру каналізаційного колектору 

заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр та капітального ремонту ділянки 

каналізаційного колектору заводу Знамено вул. Київське шосе, 70 А. 

 

СЛУХАЛИ: М. Третяка, який зазначив, що за результатами роботи 

підприємства за 9 місяців було отримано доходи, 10 % з яких необхідно 

відрахувати до бюджету. Кошти в розмірі 2,6 млн грн будуть використані на 

розвиток підприємства. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію М. Третяка взяти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном погодити зменшення розміру відрахувань частини чистого 

прибутку за 9 місяців 2021 року на суму визначених капітальних видатків, 

спрямованих на аварійно-ремонтні роботи капітального характеру 

каналізаційного колектору заводу «ГРЛ» д 900 по вул. Космічній в с. Яр та 

капітального ремонту ділянки каналізаційного колектору заводу Знамено                 

вул. Київське шосе, 70 А. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 

13. Різне. 

 

О. Матюшенко порушив питання щодо необхідності проведення роботи з 

органами місцевого самоврядування стосовно надання ними пропозицій до 
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Управління житлово-комунального господарства та енергетики обласної 

державної адміністрації по об’єктах, які необхідно включити на 2022 рік до 

Обласної програми «Питна вода Полтавщини». 

Наголосив на необхідності Державному підприємству «Агентство 

місцевих доріг Полтавської області» при затвердженні графіку проведення 

ремонтних робіт у 2022 році в першу чергу звернути увагу на стан проведення 

ремонту автомобільних доріг, які сполучені з медичними округами. 

 

 

 

Голова постійної комісії      С. БЄЛАШОВ 

 

 

Секретар постійної комісії      К. КОПОТУН 

 


