ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку
24 грудня 2021 року

м. Полтава

№ 11

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, Копотун Костянтин Іванович – секретар
постійної комісії, Устименко Юлія Сергіївна.
Відсутні члени постійної комісії: Говоренко Володимир Олександрович –
заступник голови постійної комісії.
Взяли участь:
Лунін
Дмитро Сергійович

перший заступник голови обласної
державної адміністрації

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови обласної державної
адміністрації

Калінін
Максим Віталійович

заступник голови обласної державної
адміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної
ради

Левакіна
Оксана Віталіївна

заступник
керуючого
справами
начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності ради
виконавчого апарату обласної ради

‒
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Заїка
Андрій Валерійович

виконувач обов’язків директора ДП
«Агентство місцевих доріг Полтавської
області»

Костенко
Тетяна Вікторівна

начальник Управління інфраструктури та
цифрової трансформації Полтавської
обласної державної адміністрації

Олексенко
Олександр Сергійович

генеральний директор ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник Управління майном обласної
ради

Третяк
Микола Юрійович

заступник генерального директора з
економіки та фінансів КП ПОР
«Полтававодоканал»

Янко
Світлана Антонівна

голова Обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва
на селі

Порядок денний:
1.
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023 роки.
2.
Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2021 – 2024 роки.
3.
Про виконання цільової регіональної програми «Власний дім» на 2017 –
2021 роки.
4.
Про затвердження цільової обласної програми «Власний дім» на 2022 –
2026 роки.
5.

Різне.

Голосували за основу порядку денного: за – 5, проти – 0, утримались – 0,
не голосували – 0.
Головуючий запропонував включити додатково до порядку денного засідання наступні
питання:
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1.
Про розгляд питання «Про надання згоди
"Полтаватеплоенерго" на створення дочірнього підприємства».

ПОКВПТГ

2.
Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
Голосували за включення даних питань до порядку денного: за – 5, проти – 0,
утримались – 0, не голосували – 0.
Голосували за порядок денний 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 внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ: Т. Костенко, яка зазначила, що проєктом рішення передбачено
внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023 роки в частині
уточнення заходів та обсягів фінансування на 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ:
О. Матюшенко – запитав, чи знає Полтавська районна державна адміністрація
механізм проведення викупу земельних ділянок.
Т. Костенко надала відповідь на поставлене питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Костенко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки Полтавського обласного комунального підприємства "Аеропорт-Полтава"
на 2021 – 2023 роки».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2021 – 2024 роки.
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СЛУХАЛИ: Т. Костенко, яка зазначила, що проєктом рішення передбачається
внесення змін в частині уточнення заходів та обсягів фінансування.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Костенко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до обласної Програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 – 2024 роки».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про виконання цільової регіональної програми «Власний дім» на 2017 –
2021 роки.
СЛУХАЛИ: С. Янко, яка зазначила, що фонд підтримки будівництва на селі
впроваджує програму «Власний дім» на Полтавщині 23 роки. За цей період три
тисячі сільських сімей змогли поліпшити свої житлові умови, на що було
виділено 108 млн грн. Метою програми є поліпшення житлово-побутових умов
сільських жителів шляхом надання їм пільгових кредитів під 3% річних. За
період дії програми 2017 – 2021 років планові показники виконані на 98 % на
суму 38 млн грн. Видано 223 кредити, із них: на придбання житлових будинки –
120, на побудову та проведення реконструкції будинків – 84, на проведення
газифікації будинків – 19. За останні роки спостерігається тенденція щодо
зменшення кількості кредитів на будівництво нового житла.
ВИСТУПИЛИ:
О. Матюшенко – запитав, скільки громадян у 2021 році отримали кредити.
С. Янко надала відповідь на поставлене питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Янко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання цільової регіональної програми
"Власний дім" на 2017 – 2021 роки».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про затвердження цільової обласної програми «Власний дім» на 2022 –
2026 роки.
СЛУХАЛИ: С. Янко, яка зазначила, що оскільки програма «Власний дім»
користується попитом у сільського населення, виникає потреба продовжити її
дію. Збільшується фінансування по загальному фонду обласного бюджету на
2 млн грн і по спецфонду на 1 млн грн. Мета програми – поліпшення житловопобутових умов сільських жителів шляхом надання їм пільгових кредитів під
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3% річних строком до 20 років. На сьогоднішній день на черзі по кредитуванню
перебуває 136 чоловік на суму – 36 млн грн.
ВИСТУПИЛИ:
О. Матюшенко – запитав, скільки коштів передбачено на 2022 рік з державного
та обласного бюджетів.
С. Янко надала відповідь на поставлене питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Янко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження цільової обласної програми
"Власний дім" на 2022 – 2026 роки».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про
розгляд
питання
«Про
надання
згоди
"Полтаватеплоенерго" на створення дочірнього підприємства».

ПОКВПТГ

СЛУХАЛИ: О. Олексенка, який зазначив, що з метою покращення
обслуговування населення і переходом до «єдиної платіжки» пропонується
створити дочірнє підприємство, яке буде надавати послуги населенню.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Олексенка взяти до відома.
2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати проєкт
рішення «Про надання згоди ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" на створення
дочірнього підприємства».
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 приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який зазначив, що даним проєктом рішення
передбачено прийняти із комунальної власності Карлівської міської ради у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
на баланс, у господарське відання, як внесок до розміру статутного капіталу
КП ПОР «Полтававодоканал» зовнішні самопливні та напірні мережі
водовідведення, каналізаційну насосну станцію та вуличні водопровідні мережі.
М. Третяка, який зазначив, що мова йде про нові мережі, які збудовані
Карлівською міською радою і які необхідно передати на баланс підприємства.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного та М. Третяка взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про приймання-передачу майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
7. Різне.

Голова постійної комісії

С. БЄЛАШОВ

Секретар постійної комісії

К. КОПОТУН

