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9 грудня під головуванням Степана Бульби відбулося засідання постійної комісії обласної
ради з питань житлово-комунального господарства.

У роботі комісії взяли участь виконуючий обов’язки голови обласної ради, перший
заступник голови обласної ради Володимир Марченко, заступник голови обласної ради
Володимир Микійчук, виконуючий обов’язки голови облдержадміністрації, перший
заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації, представники органів місцевого самоврядування, комунальних
підприємств, громадських організацій.

На початку засідання депутати розглянули звернення до комісії.

Голова правління ОСББ «Лисенка-64» Антоніна Фоменко від імені членів ОСББ
звернулася до комісії з проханням сприяти збільшенню напруги у житловому будинку,
який опалюється електрикою. Відсутність потрібної напруги у мережі електропостачання
негативно позначається на температурі у житлових та побутових кімнатах, здоров’ї
мешканців, у тому числі дітей, відбувається руйнація приміщень. Наразі комісія ухвалила
рекомендувати керівництву ПАТ «Полтаваобленерго» розглянути можливість вирішення
проблеми. Разом із тим, Полтавській міській раді рекомендовано розглянути питання
відновлення запроектованої системи теплопостачання даного будинку.

Звернення обласного комунального підприємства «Полтававодоканал» щодо підтримки
фінансування систем водопостачання та водовідведення, яке озвучив генеральний
директор підприємства Олег Кретович, комісія взяла до відома. На пропозицію
виконуючого обов’язки голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради
Володимира Марченка, департаменту житлово-комунального господарства
облдержадміністрації рекомендовано вивчити дане питання та внести обласній раді
пропозиції в установленому порядку.

Заступник голови обласної ради Володимир Микійчук порушив проблему передачі
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системи водопостачання села Петрівці Миргородського району до КП
«Миргородводоканал». Відтак, керівництву департаменту житлово-комунального
господарства облдержадміністрації вказано на необхідність прискорити вирішення
питання.

Потому депутати розглянули та підтримали проекти рішень двадцять п’ятої сесії
обласної ради: «Про Стратегію розвитку Полтавської області на період до 2020 року»;
«Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області»; «Про надання згоди на прийняття теплової мережі ТК-5-ТК-31
за адресою: м. Гребінка, провулок Піонерський,1 а у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області», «Про створення тимчасової контрольної
комісії Полтавської обласної ради з питань перевірки фінансово-господарської
діяльності підприємств обласної комунальної власності «Полтаватеплоенерго» і
«Полтававодоканал».

Комісія підтримала продовження терміну дії трудового контракту з директором
обласного комунального підприємства «Лабораторія контролю умов праці» Оленою
Чалик.

У ході засідання було погоджено план роботи постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства на перше півріччя 2015 року та план роботи
обласної ради на перше півріччя 2015 року.
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