
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Пленарне засідання тринадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

31 січня 2017 року №337 

 

    Про депутатський запит депутата обласної ради Макаруші Н.М. щодо 
передачі майна комунальних підприємств Полтавської обласної ради із спільної 

власності територіальних громад області до комунальної власності 
територіальної громади міста Полтави 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та  статтею 21 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА : 
 

    1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Макаруші Н.М.  на 
розгляд голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. 
(додається). 

  
     2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата обласної 
ради  Макарушу Н.М. до 2 березня 2017 року. 
               

 

          

 

 
             ГОЛОВА 

      ОБЛАСНОЇ РАДИ                 О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Пленарне засідання тринадцятої сесії сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2017 року №338

 
Про депутатський запит депутата обласної ради Бобиля В.В

 
Керуючись  пунктом  9  частини  1  статті  43  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування  в  Україні»,  пунктом  1  статті  21  Закону  України  «Про  статус
депутатів місцевих рад»,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1.  Підтримати депутатський запит депутата обласної ради Бобиля В.В. та
направити його на розгляд голові Полтавської обласної державної адміністрації  
Головку В.А.

2. Про  результати  розгляду  проінформувати  обласну  раду  та  депутата
обласної ради Бобиля В.В. до 28 лютого 2017 року.

         ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ     О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ



Д Е П У Т А Т
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Фракція партії ВО «Батьківщина»

вул. Соборності, 45, Полтава, Полтавська область, 36000
                                             
 
                             " 24 "  січня     2017  р.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
                             Голові обласної державної 

               адміністрації
                                                           Головку Валерію Анатолійовичу

До  мене,  як  до  депутата  Полтавської  обласної  ради,  звернулися  жителі  с.

Базилівщина Машівського району Полтавської області, які працювали в ПСГ «Світанок»

Машівського  району,  з  питанням  можливого  розпаювання  земель  ПСГ  «Світанок».  В

зверненні було наведено факт існування свердловин на полі ПСГ «Світанок» навпроти

прохідної Управління з переробки газу та газового конденсату НАК «Нафтогаз України»

ДК «Укргазвидобування» з яких невідомі особи дістають за допомогою відра та мотузки

речовину  з  високим  вмістом  рідких  вуглеводнів  (далі  в  тексті  «речовина»).  Існування

таких свердловин та видобуток невідомої речовини  з них було зафіксовано екологічною

комісією Полтавської обласної ради на виїзному засіданні, яке було проведено нещодавно

в с. Базилівщина Машівського району Полтавської області.

Беручи  до  уваги  вищевикладене,  звертаюся  з  проханням  надати  роз`яснення  по

слідуючих питаннях:

1. Хто  є  власником  даних  свердловин  і  на  підставі  яких  дозвільних  документів

проводиться видобуток даної речовини з вказаних свердловин?

2. Що за речовина видобувається з вказаних свердловин?

3. Який вплив даної речовини на екологію регіону і зокрема жителів сіл Базилівщина,

Селещина? Який вплив має на грунтові води, які використовуються для побутових

потреб жителями вказаних сіл, дана речовина?

4. Що стало причиною виникнення даної ситуації – попадання речовини в грунт? Яка

кількість даної речовини знаходиться в грунті?

5. Які заходи вжиті щодо покарання винних, що допустили витік даної речовини та

забруднення грунтів в даному регіоні?

6. Які  заходи  заплановано  і  в  які  терміни  вони  будуть  проведені  для  ліквідації

наслідків витоку даної речовини?

Також,  прошу дати  вказівку  відповідним  службам  провести  всебічний  аналіз  даної

ситуації, відібрати проби води, грунту безпосередньо на місці згаданих  свердловин та в

селах  Базилівщина  та  Селещина  з  метою  надання  об`активної  кваліфікованої  оцінки

завданої шкоди екології регіону та населенню вказаних сіл.

Відповідь  прошу  надіслати  мені  за  адресою:  вул.  Рябінова,  3,  с.  Селещина,

Машівський район, Полтавська область, 39430.

Копії наданих мені документів додаю.

З повагою

депутат Полтавської обласної ради

Бобиль Володимир Валерійович                                ______________________



  

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Пленарне засідання тринадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

31 січня 2017 року №339 

 

 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Горба М.М. щодо 
включення до плану робіт на 2017 рік будівництва шлюзу-регулятора на  

р. Сула поблизу с. Тарасівка Оржицького району Полтавської області 
 

     

 

          Керуючись  статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА : 
 

1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Горба М.М. на 
розгляд голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. 
(додається). 

  

2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата 
обласної ради Горба М.М. до 01 березня 2017 року. 

               

 

 

 

              ГОЛОВА                                                 

      ОБЛАСНОЇ  РАДИ                                                                  О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

06 березня 2017 року № 3692 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Сидоренка І.І. щодо необхідності 
проведення ремонтуаварійно-небезпечної автодороги  

 

 

Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Сидоренка І.І. на 

розгляд голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. 

(додається). 

2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата обласної 

ради Сидоренка І.І. до 06 квітня 2017 року. 

 

 

 

ГОЛОВА  
ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                            О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ   
 

 

 

 

 







 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06 березня 2017 року 

 

№ 3702 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Сидоренка І.І. щодо необхідності 
будівництва артсвердловинив с. Латишівка Машівського району  

Полтавської області 

 

Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Сидоренка І.І. на 

розгляд голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. 

(додається). 

2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата обласної 

ради Сидоренка І.І. до 06 квітня 2017 року. 

 

 

ГОЛОВА  
ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                              О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ   
 

 

 

 

 

 

 







 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

06 березня 2017 року № 3712 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Сидоренка І.І. щодо передачі в 
оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад області 

 

Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Сидоренка І.І. на 
розгляд управлінню майном обласної ради (додається). 

 

2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата обласної 
ради Сидоренка І.І. до 06 квітня 2017 року. 

 

 

 

ГОЛОВА  
ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                            О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ   
 

 

 

 

 

 







 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
06 березня 2017 року № 372

Про депутатський запит депутатів обласної ради Крутько В.П., Овчаренко
Л.М., Шевчука С.М., Прядка В.Г., Путрі О.О. щодо підвищення посадових

окладів педагогічним працівникам закладів та установ освіти, які
фінансуються за рахунок обласного бюджету

    

Керуючись   статтею 21  Закону  України  «Про  статус  депутатів  місцевих
рад»,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА :

1.  Направити  депутатський  запит  депутатів  обласної  ради Крутько  В.П.,
Овчаренко  Л.М.,  Шевчука  С.М.,  Прядка  В.Г.,  Путрі  О.О.  на  розгляд  голові
Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. (додається)

 
2.  Про  результати  розгляду  проінформувати  обласну  раду  та  депутатів

обласної  ради  Крутько  В.П.,  Овчаренко  Л.М.,  Шевчука  С.М.,  Прядка  В.Г.,
Путрю О.О.  до 06 квітня 2017 року.
              

       ГОЛОВА                                             
ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                              О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ



ДЕПУТАТ
Полтавської обласної ради

Крутько Валентина Петрівна

39610, м. Кременчук, пр.Л.Українки 44, e – mail: krutkovalentina@mail.ru, тел.(0536) 4-05-98, моб.

+380675318075

__________від___________                                              Голові Полтавської 

обласної ради

О.Ю. Біленькому

                                                                                        Голові Полтавської обласної 

державної адміністрації                

В.А. Головку

Депутатський запит

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 974 «Про

внесення зміни у додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від

30.08.2002 №1298» з 1 січня 2017 року передбачено підвищення посадових

окладів  на  2  тарифних  розряди  педагогічним  працівникам  навчальних

закладів,  які  фінансуються  за  рахунок  освітньої  субвенції  з  державного

бюджету місцевим бюджетам, а саме: вчителям загальноосвітніх предметів.

Лише з 1 вересня 2017 року заплановано підвищення посадових окладів

педагогічних  працівників  системи  дошкільної,  позашкільної,  професійно-

технічної  освіти,  вищих навчальних закладів  І-ІІ  рівнів  акредитації.  Таке

рішення  є  дискримінаційним по  відношенню  до  зазначеної  категорії

педагогічних працівників. 

Відповідно загострилася проблема у колективах навчальних закладів

та  установ  освіти  Полтавської  області,  що  фінансуються  за  рахунок

обласного  бюджету.  Виникають  внутрішні  конфлікти  у  професійно-

технічних  навчальних  закладах,  де  викладачі  мають  однакові  категорії,

звання,  великий  досвід  роботи,  проводять  заняття  в  однакових  умовах,

навчають учнів одних і тих же груп, а за уроки отримують різну оплату. 

Більш абсурднішою виглядає ситуація, коли один і той же викладач

проводить  уроки  загальноосвітнього  та  професійно-технічного  циклів

(наприклад:  іноземну мову - іноземну мову за професійним спрямуванням;

інформатику  -  інформаційні  технології;  математику  –  основи  вищої

математики; хімію – прикладну хімію), використовує одну і ту ж методику

викладання матеріалу, застосовує одні й ті ж форми навчання, а погодинна

оплата різна. 

Атмосфера  в  Кременчуцькому  педагогічному  коледжі  ім.  А.С.

Макаренка також набирає негативної енергії.



Під  час  уроків  «Методика  викладання  математики»,  «Методика

викладання української мови» і т.д.  викладач навчає майбутніх вчителів

математики,  української  мови  тільки  початкової  школи.  При  цьому

викладач,  на  відміну  від  свого  учня,  підвищення посадового  окладу  не

заслуговує.

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  призвела  межу  розколу  між

вчителями  загальноосвітніх  предметів  та  іншими  педагогічними

працівниками.  Виправити  ситуацію,  яка  склалася  сьогодні,  в  силах

депутатів Полтавської обласної ради на чолі з Головою О.Ю. Біленьким

та апаратом Полтавської  облдержадміністрації  під  керівництвом В.А.

Головка. 

Враховуючи  вищезазначене,  за  дорученням  колективів,  просимо

Вас вирішити питання щодо підвищення посадових окладів педагогічним

працівникам  закладів  та  установ  освіти,  які  фінансуються  за  рахунок

обласного бюджету, у найближчий час. 

Постановою КМУ від 14 грудня 2016 р. № 974 надано право органам

місцевого самоврядування приймати рішення про підвищення тарифних

розрядів  педагогічних  працівників  закладів  та  установ  освіти,  що

фінансуються за рахунок місцевих бюджетів до 1 вересня 2017 року.

Позитивні  рішення  з  даного  питання  прийняли  органи  місцевого

самоврядування Івано-Франківської, Запорізької, Кіровоградської областей,

міст Київ, Полтава, Херсон, Кременчук тощо. 

Не  будемо  байдужими,  не  дамо  принижувати  гідність  вихователя,

вчителя, викладача, взагалі педагогічного працівника!

Сподіваємося на порозуміння.

Депутати обласної ради                           __________В.П. Крутько

__________Л.М. Овчаренко

__________С.М. Шевчук

__________В.Г. Прядко

__________О.О. Путря



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
06 березня 2017 року № 3732

    Про депутатський запит депутата обласної ради Ляшка Р.В. стосовно
аварійного стану та необхідності термінової реконструкції мостової споруди біля

м. Лубни

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування
в Україні» та  статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

    1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Ляшка Р.В. на розгляд
голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. (додається).

 
     2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата обласної
ради Ляшка Р.В. до 20 березня 2017 року.
              

         

             ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ                     О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ



ЗАПИТ
депутата Полтавської обласної ради Ляшка Р.В. стосовно аварійного стану

та необхідності термінової реконструкції мостової споруди біля
 м. Лубни

Як  депутат  Полтавської  обласної  ради  занепокоєний  критичною

ситуацією,  яка  склалася  в  галузі  дорожнього  господарства  та  утримання

мостових  споруд.  Все  частішими  стають  новини  про  обвал  того  чи  іншого

мосту, шляхопроводу. Масовими стають звернення мешканців Лубенщини, які

вбачають реальну загрозу своєму життю під час переміщення через Лубенський

міст,  навесні  стався  обвал  частини  пішохідної  зони,  відсутні  перила,

конструкції мосту розсипаються на очах.

В  2016  році  Полтавська  обласна  рада  зверталася  до  Міністерства

інфраструктури  та  Державного  агентства  автомобільних  доріг  України

«Укравтодор»  стосовно  призначення  позапланового  комісійного  обстеження

мостової  споруди  через  р.  Сула  довжиною  226  м.,  на  автомобільній  дорозі

загального  користування місцевого  значення  О1713357  Лубни-Засулля-М-03/

км  1+593,  який  експлуатується  з   1952  року  та  який  ще  в  2010  році  був

визнаний непрацездатним.

За  результатами  проведеного  обстеження  в  липні  2017  року  головна

 науково-дослідна  установа  України  з  питань  будівництва,  ремонту  та

утримання автомобільних доріг і транспортних споруд зазначила , що подальша

експлуатація мосту в існуючому режимі не допустима. Мосту було присвоєно

найбільш загрозливий з усіх можливих технічних станів – 5-й. Це означає, що

міст є непрацездатним, а його основні елементи – аварійними.  

Полтавською  ОДА  в  2016  році  було  виконано  техніко-економічні

розрахунки та передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації з

реконструкції вказаного мосту.  

В даний час спостерігаються все зростаючі темпи руйнування споруди,

зокрема майже повністю зруйновано і не підлягають ремонту перила,  опори і

фундаменти, в’їзди на міст та проїзна частина знаходяться в непридатному – 5-

му стані.  Зазначена ситуація  створює реальну загрозу безпеці життєдіяльності

мешканцям міста Лубни та власникам і пасажирам автотранспортних засобів,

які щоденно користуються мостовою спорудою. 

Я вимагаю терміново звернути увагу на критичний стан  мосту біля м.

Лубни, наголошуючи на тому, що процеси руйнування окремих елементів не

зупиняються і  загрожують цілісності  споруди,  а  тому зазначений об’єкт має

бути реконструйований в найближчий термін. 

Прошу Полтавську ОДА:

- повідомити про вичерпний перелік заходів вжитих для недопущення

обвалу  цього  мосту,  забезпечення  безпеки  життєдіяльності

мешканців  Лубенщини  та  власників  автотранспортних  засобів,  які

переміщуються через цей міста, а також, враховуючи реальну загрозу

прошу включити зазначений міст до переліку першочергових об’єктів

з капітального ремонту 2017 року.



- В  двотижневий  термін  повідомити  про  готовність  проектно-

кошторисної документації, проходження експертизи та направлення

повного пакету  документів до Мінінфраструктури та Украавтодору

для проведення робіт з реконструкції мостової споруди в 2017 році.

Прийнято на пленарному засіданні 

чотирнадцятої сесії обласної ради 

сьомого скликання 

від 06 березня 2017 року



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
06 березня 2017 року № 3742

Про депутатський запит депутата обласної ради Бобиля В.В. до начальника
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області щодо

забруднення навколишнього середовища території с. Базилівщина Машівського
району Полтавської області

Керуючись п. 9 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та п.1 ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Направити депутатський запит депутата обласної  ради Бобиля В.В.  до
начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області
Пікуля Г.І. щодо забруднення навколишнього середовища території с. Базилівщина
Машівського району Полтавської області (додається на 3 аркушах).

2.  Про  результати  розгляду  проінформувати  обласну  раду  та  депутата
обласної ради Бобиля В.В. до 6 квітня 2017 року.

        ГОЛОВА
      ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ



ДЕПУТАТ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Фракція партії ВО «Батьківщина»

вул. Соборності, 45, Полтава, Полтавська область, 36000
«06» березня 2017 р.м. Полтава

Начальнику Головногоуправління
Держпродспоживслужби в Полтавськійобласті

36020, м. Полтава, вул. Воскресенськийузвіз, 7

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До мене, як до депутата Полтавської обласної ради, надходять звернення жителів
с. БазилівщинаМашівського району Полтавської області з проханням вжити заходів для
припинення  протиправної  бездіяльності  філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» (код  ЄДРПОУ відокремленого  підрозділу  00153100,
місцезнаходження:  36008,  м.  Полтава,  вул.  Європейська,  173)  ПАТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30019775, місцезнаходження: 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 26/28) в результаті якої відбувається забруднення грунтового покриву та
грунтових  вод  території  вказаного  населеного  пункту  через  підземний  витік
нафтопродуктів  з  території  Машівського  цеху  з  видобутку  нафти,  газу  і  конденсату
(місцезнаходження:  вул.  Польова,  4,  с.  Базилівщина,  Машівський  район,  Полтавська
область),  що  входить  до  складу  філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»  ПАТ  «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  в  результаті  чого
створюється реальна загроза шкідливого впливу на здоров’я населення.

Також  мною  отримано  лист  Департаменту  екології  та  природних  ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації № 1180/03-03-05 від 28.02.2017 р. в якому
зазначено, що отримана ТОВ «ЕКОГІДРОГЕО» речовина із свердловин,розташованих на
території  с.  Базилівщина,  для  проведення  першочергових  заходів  по  ліквідації
забруднення  нафтопродуктами  підземної  екосистеми  являється  газовим  конденсатом.
Крім того, зазначається, що газовий конденсат є  агресивною токсичною речовиною, яка
призводить до зараження підземних вод та грунтівзначної території, в даному випадку це
десятках  гектарів  с.  Базилівщина.  Зазначається  про  високу  ймовірність  потрапляння
газового  конденсату  до  колодязів,  воднихсвердловин  та  р.  Тагамлик,  а  також
подальшогоспричинення онкологічних захворювань, порушення роботи дихальних шляхів
та печінки середнаселення вказаного регіону у випадку його потрапляння до організму
людини.

Вказаний розлив газового конденсату являється результатом недбалої  діяльності
філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ  «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»  ПАТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» по експлуатації Машівського цеху з видобутку нафти, газу і
конденсату,  що  розмішений за  адресою:  вул.  Польова,  4,  с.  Базилівщина,  Машівський
район, Полтавська область.

Водночас будь-яких ефективних заходів для попередження ймовірної шкоди, що
може  бути  завдана  населенню  в  результаті  потрапляння  газового  конденсату  та  його
хімічних  складових  до  організму людини,  філія  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» не здійснює. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII громадяни мають право на безпечні
для здоров'я і  життя харчові  продукти,  питну воду,  умови праці,  навчання,  виховання,
побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/4004-12/paran573#n573
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/4004-12/paran573#n573


Відповідно до п. 1 Постанови КМУ «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої  влади»  від  10.09.2014  р.  №  442  утворюється  Державна  служба  України  з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом
перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби,
що  утворюється,  Державну  інспекцію  з  питань  захисту  прав  споживачів  і  Державну
санітарно-епідеміологічну службу  та  поклавши на  Службу,  що утворюється,  функції  з
реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з
реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері охорони
прав на сорти рослин, у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), у сфері гігієни
праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення
працівників),  а  також  функції  із  здійснення  державного  контролю  (нагляду)  за
дотриманням  вимог  щодо  формування,  встановлення  та  застосування  державних
регульованих цін; здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів.

Згідно пп. 2 п. 3 Положення  про Державну службу України з питань безпечності
харчових  продуктів  та  захисту  споживачів  затвердженого  Постановою  КМУ  від
02.09.2015  р.  №  667  основним  завданням  Держпродспоживслужби  серед  іншого  є
здійснення  відповідно  до  закону  державного  нагляду  (контролю)  за  дотриманням
санітарного  законодавства,  а  також  згідно  пп.  6  п.  3  вищезазначеного  положення
здійснення  в  межах  компетенції  контролю  за  факторами  середовища  життєдіяльності
людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення.

Пунктом 1 Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в області,
в  місті  Києві  затвердженого  Наказом  Міністерства  аграрної  політики
та  продовольства  України15.02.2016№  45  (далі  –  Положення  №  45)  встановлено,  що
головне управління  Держпродспоживслужби в  області,  в  місті  Києві  є  територіальним
органом Держпродспоживслужби вищого рівня та їй підпорядковане.

Водночас  п.  5  Положення  №  45  головне  управління  Держпродспоживслужби
відповідно до покладених на нього завдань у сфері державного нагляду за дотриманням
санітарного  законодавства  здійснює  державний  санітарно-епідеміологічний  нагляд
(контроль)  за  дотриманням  санітарного  законодавства;здійснює  у  межах  компетенції
контроль за усуненням причин і  умов виникнення та поширення інфекційних,  масових
неінфекційних  захворювань,  отруєнь  та  радіаційних  уражень  людей;  проводить  відбір
зразків об’єктів санітарних заходів з метою здійснення державного контролю; бере участь
у  визначенні  факторів,  що  можуть  мати  шкідливий  вплив  на  здоров’я  людини,  у
проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику. 

Зважаючи на вищенаведене, державний контроль у сфері дотримання санітарного
законодавства покладається на Держпродспоживслужбу та її територіальні органи.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від
11.07.2002  № 93-IV (далі  –  Закон  № 93-IV)  депутатськийзапит-  це  підтримана  радою
вимога  депутата  місцевої  ради до  посадових  осіб  радиіїїорганів,сільського,
селищного,міськогоголови,керівниківпідприємств,установ  і  організацій  незалежно  від
формивласності,якірозташованіабо  зареєстрованіна  відповідній  території,  а  депутата
міської  (міста  обласного  значення),районної,обласної  ради  -  такождоголови
місцевоїдержавноїадміністрації,його заступників,керівників відділів і управлінь з питань,
які віднесені до відання ради.

При цьому відповідно ч.  4  ст.  22 Закону № 93-IV орган або посадова особа,до
якихзвернутодепутатський  запит,зобов'язаніувстановленийрадоюстрокдатиофіційну
письмову  відповідь  на  нього  відповідній  раді  ідепутатумісцевої  ради.Якщозапитз
об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,то орган або
посадова особа зобов'язані письмовоповідомитираді та депутатові місцевої ради,який вніс
запит,і  запропонувати  інший  строк,який  не  повинен  перевищувати
одинмісяцьздняодержання запиту.Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на
пленарному засіданні ради. 

Згідно ч.  1 ст. 15 Закону № 93-IV депутатмісцевоїради як представник інтересів
територіальної  громади,виборців свого виборчогоокругууразі  виявленняпорушення прав

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/93-15/parao106#o106


та  законних  інтересів  громадян  або  інших  порушень  законності  має  право  вимагати
припиненняпорушень,а,в  необхіднихвипадках,звернутисядовідповідних місцевих органів
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та  їх  посадових
осіб,атакождоправоохороннихіконтролюючих  органів  та  їх
керівниківзвимогоювжитизаходівщодоприпиненняпорушень законності. 

Зважаючи на вищенаведені факти та звернення Байдукова П.Мвимагаю:
1. На підставі  цього  депутатського  запиту  та  зверненняБайдукова  П.М.,  що

додається,провести  позапланову  перевірку діяльності ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
(код  ЄДРПОУ  30019775),  зокрема  філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»  ПАТ  «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  (код  ЄДРПОУ
відокремленого  підрозділу  00153100,  місцезнаходження:  36008,  м.  Полтава,  вул.
Європейська,  173)на предмет  дотримання  вимог чинного  санітарного  законодавства  та
визначення  ймовірного  ризику  отруєння  місцевого  населення  хімічними  складовими
газового конденсату витік якого стався  навколо Машівського цеху з  видобутку нафти,
газу і конденсату.

2. Здійснити відбір зразків з джерел питної води та верхнього шару грунтуна
території  с.  БазилівщинаМашівського  району  Полтавської  області  і  провести  їх
експертизу  щодо  вмісту  газового  конденсату  та  супутніх  хімічних  сполук  в  них,
визначити його кількісні показники. 

3. Провести оцінки  ризику  та  наслідків  ймовірного  шкідливого  впливу  на
здоров’я населення с. Базилівщина, Машівського району, Полтавської області в результаті
забруднення  грунту  та  грунтових  вод  газовим  конденсатом  та  супутніми  хімічними
сполуками.

4. Вжити,  в межах повноважень, заходи,передбачені  чинним законодавством
щодо  відповідальності  за  порушення  санітарного  законодавства  ПАТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  та  його  посадовими  особами  в  результаті  потрапляння
газового  конденсату  в  підземні  води  та  грунтовий  покрив  на  території  с.
БазилівщинаМашівського району Полтавської області та ймовірного шкідливого впливу
на населення.

5. Про  результати  розгляду  цього  депутатського  запиту  та  вжиті  заходи
поінформувати  депутата  Бобиль  В.В.  та  обласну  раду  у  строки  встановлені  згідно  з
вимогами ст. 22 Закону № 93-IV.

Додатки:

1. Лист  Департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Полтавської  ОДА  №
1180/03-03-05 від 28.02.2017 р.

2. Звернення Байдукова П.М.від 02.03.2017 р.

З повагою, 
депутат Полтавської обласної ради
Бобиль Володимир Валерійович ______________________



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
06 березня 2017 року № 3752

Про депутатський запит депутата обласної ради Бобиля В.В. до начальника
Державної екологічної інспекції в Полтавській області щодо забруднення

навколишнього середовища території с. Базилівщина Машівського району
Полтавської області

Керуючись п. 9 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та п.1 ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Направити депутатський запит депутата обласної  ради Бобиля В.В.  до
начальника Державної екологічної  інспекції в Полтавській області  Осипенка В.Г.
щодо  забруднення  навколишнього  середовища  території  с.  Базилівщина
Машівського району Полтавської області (додається на 4 аркушах).

2.  Про  результати  розгляду  проінформувати  обласну  раду  та  депутата
обласної ради Бобиля В.В. до 6 квітня 2017 року.

        ГОЛОВА
      ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ



ДЕПУТАТ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Фракція партії ВО «Батьківщина»

вул. Соборності, 45, Полтава, Полтавська область, 36000
«06» березня 2017 р.м. Полтава

Начальнику Державної екологічної інспекції 
 у Полтавської області
36039, м. Полтава, вул. Коцюбинського, 6

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До мене, як до депутата Полтавської обласної ради, надходять звернення жителів
с. Базилівщина Машівського району Полтавської області з проханням вжити заходів для
припинення  протиправної  бездіяльності  філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» (код  ЄДРПОУ відокремленого  підрозділу  00153100,
місцезнаходження:  36008,  м.  Полтава,  вул.  Європейська,  173)  ПАТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30019775, місцезнаходження: 04053, м. Київ,
вул. Кудрявська, 26/28) в результаті якої відбувається забруднення грунтового покриву та
грунтових  вод  території  вказаного  населеного  пунктучерез  підземний
витікнафтопродуктів з території Машівського цеху з видобутку нафти, газу і конденсату
(місцезнаходження:  вул.  Польова,  4,  с.  Базилівщина,  Машівський  район,  Полтавська
область),  що  входить  до  складу  філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

Також  мною  отримано  лист  Департаменту  екології  та  природних  ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації№ 1180/03-03-05 від 28.02.2017 р. в якому
зазначено, що отримана ТОВ «ЕКОГІДРОГЕО» речовина із свердловин, розташованих на
території  с.  Базилівщина,  для  проведення  першочергових  заходів  по  ліквідації
забруднення  нафтопродуктами  підземної  екосистеми  являється  газовим  конденсатом.
Крім того, зазначається, що газовий конденсат є  агресивною токсичною речовиною, яка
призводить до зараження підземних вод та грунтів значної території, в даному випадку це
десятках  гектарів  с.  Базилівщина.  Зазначається  про  високу  ймовірність  потрапляння
газового конденсату до колодязів, водних свердловин та р. Тагамлик, а також подальшого
спричинення онкологічних захворювань, порушення роботи дихальних шляхів та печінки
серед населення вказаного регіону у випадку його потрапляння до організму людини. 

Вказаний розлив газового конденсату являється результатом недбалої  діяльності
філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ  «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»  ПАТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» по експлуатації Машівського цеху з видобутку нафти, газу і
конденсату,  що  розмішений за  адресою:  вул.  Польова,  4,  с.  Базилівщина,  Машівський
район, Полтавська область.

При цьому, будь-яких ефективних заходів для усунення причин через, які газовий
конденсат продовжує потрапляти в грунт та грунтові води, а також усунення негативних
наслідків  завданих  в  результаті  його  потрапляння  в  грунт  та  грунтові  води  та  його
відкачування  філія  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» не здійснює. 

Згідно ч. 1 ст. 167 Земельного кодексу України господарська та інша діяльність, яка
зумовлює  забруднення  земель  і  ґрунтів  понад  встановлені  гранично  допустимі
концентрації небезпечних речовин, забороняється.



Відповідно до ст. 45 Закону України «Про нафту і газ»  від 12.07.2001 № 2665-III
суб'єкти  господарськоїдіяльностінезалежновідформи
власності,щоздійснюютькористування  нафтогазоносними  надрами,
видобуток,транспортування,зберігання,переробку та реалізацію нафти, газу та продуктів
їх переробки, повинні додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, нести
відповідальність  за  його  порушення  і  здійснювати  технічні,  організаційні  заходи,
спрямовані на зменшення шкідливого впливу на нього. 

Усі  води  (водні  об'єкти)  підлягають  охороні  від  забруднення,  засмічення,
вичерпання та інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдавати шкоди
здоров'ю  людей,  спричинити  зменшення  рибних  запасів  та  інших  об'єктів  водного
промислу, погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості земель та інші
несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх
здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму
вод. Діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди водам (водним об'єктам),
може бути припинена за рішенням суду (ст. 95 Водного кодексу України).

Таким  чином,  господарська  діяльність  ПАТ  «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  та
зокрема  філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»
ПАТ  «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»в  результаті  якої  відбулося  забруднення  грунтового
покриву та грунтових вод на території с. Базилівщина Машівського району Полтавської
області  здійснюється  з  порушенням  вказаних  законодавчих  актів  та  призводить  до
забруднення грунту та підземних вод. 

Відповідно  до  Положення  про  Державну  екологічну  інспекцію  України
затвердженого  Указом  Президента  України  №  454/2011  від  13.03.2011  р.  основним
завданням  Держекоінспекції  є реалізація  державноїполітикизіздійсненнядержавного
нагляду  (контролю)  задодержаннямвимогзаконодавстваусфері
охоронинавколишньогоприродногосередовища,раціонального
використання,відтвореннятаохорониприроднихресурсів;
додержаннямрежимутериторійтаоб'єктівприродно-заповідного  фонду;за  екологічною  та
радіаційною  безпекою(утомучисліу  пунктахпропускучерездержавнийкордонівзоні
діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту,експорту та транзиту
вантажів  і  транспортних  засобів;  біологічною  і  генетичною
безпекоющодобіологічнихоб'єктівприродногосередовищапри
створенні,дослідженнітапрактичномувикористаннігенетично  модифікованих  організмів
(ГМО)  у  відкритій  системі;поводженням  з
відходами(крімповодженнязрадіоактивнимивідходами)і  небезпечними  хімічними
речовинами, пестицидами та агрохімікатами. 

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від
11.07.2002  № 93-IV (далі  –  Закон  № 93-IV)  депутатськийзапит-  це  підтримана  радою
вимога  депутата  місцевої  ради до  посадових  осіб  радиіїїорганів,сільського,
селищного,міськогоголови,керівниківпідприємств,установ  і  організацій  незалежно  від
формивласності,якірозташованіабо  зареєстрованіна  відповідній  території,  а  депутата
міської  (міста  обласного  значення),районної,обласної  ради  -  такождоголови
місцевоїдержавноїадміністрації,його заступників,керівників відділів і управлінь з питань,
які віднесені до відання ради.

При цьому відповідно ч.  4  ст.  22 Закону № 93-IV орган або посадова особа,до
якихзвернутодепутатський  запит,зобов'язаніувстановленийрадоюстрокдатиофіційну
письмову  відповідь  на  нього  відповідній  раді  ідепутатумісцевої  ради.Якщозапитз
об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,то орган або
посадова особа зобов'язані письмовоповідомитираді та депутатові місцевої ради,який вніс
запит,і  запропонувати  інший  строк,який  не  повинен  перевищувати
одинмісяцьздняодержання запиту.Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на
пленарному засіданні ради. 

Згідно ч.  1 ст. 15 Закону № 93-IV депутатмісцевоїради як представник інтересів
територіальної  громади,виборців свого виборчогоокругууразі  виявленняпорушення прав

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/93-15/parao106#o106


та  законних  інтересів  громадян  або  інших  порушень  законності  має  право  вимагати
припиненняпорушень,ав  необхіднихвипадкахзвернутисядовідповідних  місцевих  органів
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та  їх  посадових
осіб,атакождоправоохороннихіконтролюючих  органів  та  їх
керівниківзвимогоювжитизаходівщодоприпиненняпорушень законності.

Зважаючи на вищенаведені факти та звернення Байдукова П.М.вимагаю:
1. На підставі  цього  депутатського  запиту  та  зверненняБайдукова  П.М.,  що

додається,провести  позапланову  перевірку  діяльностіПАТ  «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
(код  ЄДРПОУ  30019775)  в  частині  експлуатаціїфілією«ГАЗОПРОМИСЛОВЕ
УПРАВЛІННЯ  «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»ПАТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»Машівського цеху з видобутку нафти, газу і конденсату, що
розмішенийзаадресою: вул.  Польова,  4, с.  Базилівщина,  Машівський район, Полтавська
область  на  предмет  дотримання  законодавства  у  сфері  охорони  навколишнього
природного середовища.

2. Здійснити відбір зразків з джерел питної води та верхнього шару грунтуна
території  с.  Базилівщина  Машівського  району  Полтавської  області,  в  т.ч.  на  землях
сільськогосподарського призначення віднесених до ПСГ «СВІТАНОК», що є структурним
підрозділом  філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕУПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,  де  здійснювалося
буріння  свердловин  ТОВ «ЕКОГІДРОГЕО»  (код  ЄДРПОУ 25590793)  і  було  виявлено
газовий конденсат,  а такожпровести їх експертизу щодо вмісту газового конденсату та
супутніх хімічних сполук, визначити їх кількість в грунті та грунтових водах на території
вказаного населеного пункту.

3. Встановити  причини  та  умови  за  яких  відбулося  потрапляння  газового
конденсату в  грунт  та  грунтові  води на території  с.  Базилівщина Машівського району
Полтавської  області  та  встановити  чи  є  безпосередній  зв’язок  з  експлуатацією
філією«ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ  «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»  ПАТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  (код  ЄДРПОУ  30019775)  Машівського  цеху  з  видобутку
нафти, газу і конденсату,  що розмішений за адресою: вул.  Польова,  4, с.  Базилівщина,
Машівський район,  Полтавська областьта забрудненням газовим конденсатом території
навколо вказаного населеного пункту. 

4. Встановити  обсяги  території,  яка  забруднена  в  результаті  потрапляння
газового конденсату в грунт та підземні води на території с. Базилівщина, Машівського
району,  Полтавської області  та зокрема навколо Машівського цеху з видобутку нафти,
газу  і  конденсату,  що  розмішений  за  адресою:  вул.  Польова,  4,  с.  Базилівщина,
Машівський  район,  Полтавська  область,  який  входить  до  складу  філії
«ГАЗОПРОМИСЛОВЕУПРАВЛІННЯ  «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»  ПАТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

5. Визначити розмір шкоди завданий навколишньому природному середовищу
в результаті  потрапляння газового конденсату в грунт  та грунтові  води на території  с.
Базилівщина Машівського району Полтавської області. 

6. Вжити,в  межах  повноважень,заходи  передбачені  чинним  законодавством
щодо  відповідальності  за  порушення  законодавства  про  охорону  навколишнього
природного  середовища  ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код  ЄДРПОУ 30019775)  та
посадовими  особами  філії  «ГАЗОПРОМИСЛОВЕ  УПРАВЛІННЯ
«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»  ПАТ  «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»,  а  також  для
відшкодування шкоди завданої в результаті потрапляннягазового конденсату в підземні
води та грунтовий покрив на території с. Базилівщина Машівського району Полтавської
області.

7. Про  результати  розгляду  цього  депутатського  запиту  та  вжиті  заходи
поінформувати  депутата  Бобиль  В.В.  та  обласну  раду  у  строки  встановлені  згідно  з
вимогами ст. 22 Закону № 93-IV.



Додатки:

1. Лист  Департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Полтавської  ОДА  №
1180/03-03-05 від 28.02.2017 р.

2. ЗверненняБайдукова П.М. від 02.03.2017 р.

З повагою, 
депутат Полтавської обласної ради
Бобиль Володимир Валерійович ______________________



 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Пленарне засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

06 березня 2017 року № 3762 

 

 

    Про депутатський запит депутата обласної ради Макаруші Н.М.  
щодо необхідності будівництва нового мосту в місті Кременчуці 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та  статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА : 
 

    1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Макаруші Н.М. на 
розгляд голові Полтавської обласної ради Біленькому О.Ю. (додається). 

  
     2. Про результати розгляду проінформувати депутата обласної ради  
Макарушу Н.М. до 6 квітня 2017 року. 
               

 

          

 

 
      ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ                   О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 







 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Пленарне засідання п'ятнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 квітня 2017 року № 427  

 
Про депутатський запит депутата обласної ради Ляшка Р.В. до начальника 

Полтавського обласного управління лісового та мисливського 
господарства, голови Полтавської обласної державної адміністрації 
стосовно незадовільного технічного стану гідроспоруди (дамби), що 

розташована на ставку в урочищі «Хаєцьке» в м. Лубни 
 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Направити депутатський запит депутата Полтавської обласної ради  
Ляшка Р.В. на розгляд начальнику Полтавського обласного управління лісового та 
мисливського господарства Тараненку Ю.М. та голові Полтавської обласної 
державної адміністрації Головку В.А. стосовно незадовільного технічного стану 
гідроспоруди (дамби), що розташована на ставку в урочищі «Хаєцьке» в м. Лубни 
(додається). 

 
2. Про результати розгляду проінформувати Полтавську обласну раду та 

депутата Полтавської обласної ради Ляшка Р.В. до 26 травня 2017 року. 
 
 
 

          ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ                               О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 



 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання п'ятнадцятої сесії сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

26 квітня 2017 року № 428  

Про депутатський запит депутата обласної ради Ханка А.М. до 
Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України  

в Полтавській області 
 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Ханка А.М. до 
Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Полтавській 
області (додається). 

  

2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата 
обласної ради Ханка А.М. у місячний термін.  

 

 

 

 

       ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ                              О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



Департаменту Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції України Полтавської 
області 

 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

щодо факту позапланової перевірки  
об’єктів будівництва за адресою 

м. Полтава вул. Соборності, 31 

 

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 13, ст. 15 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», на 
вимогу депутата посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, зобов’язані 
забезпечити його консультаціями відповідних фахівців з питань депутатської 
діяльності і надати невідкладно, а за відсутності такої можливості – не пізніше 
як у п’ятиденний строк, необхідну інформацію та документацію.  

Враховуючи зазначене, просимо повідомити чи здійснювалися 
інспекторами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Полтавській області позапланові перевірки об’єктів будівництва за адресою: м. 
Полтава, вул. Соборності, 31.  

Якщо так, просимо направити до обласної ради копії актів перевірок 
вказаних об’єктів. У разі виявлення порушень вимог законодавства в сфері 
містобудівної діяльності, також просимо направити копії приписів, протоколів 
та постанов про накладення штрафів, складених відповідно до ст. 17-20 

Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. 
 В разі підтвердження інформації про незаконність забудови, просимо 

невідкладно зупинити будь-які будівельні роботи за вище вказаною адресою, 
звернутися до суду відповідним позовом. Копії вказаних позовів також просимо 

направити на адресу обласної ради.  
 
 

 

З повагою,  
депутат Полтавської обласної ради                                         Ханко А.М. 
 



 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання п'ятнадцятої сесії сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

26 квітня 2017 року № 429  

 
Про депутатський запит депутата обласної ради Холода Є.М.  

до Управління Держпраці у Полтавській області  
 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

 

1.  Направити депутатський запит депутата обласної ради Холода Є.М. до 
Управління Держпраці у Полтавській області (додаток на 1 аркуші). 

 
2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата 

обласної ради Холода Є.М. до 26 травня 2017 року. 
 
 
 
 
 
 
        ГОЛОВА  
ОБЛАСНОЇ РАДИ        О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 





 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Пленарне засідання сімнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

14 липня 2017 року № 482 

 
Про депутатський запит депутата обласної ради Чечеля В.Ю. 

 

 

Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 1 статті 21 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати депутатський запит депутата обласної ради Чечеля В.Ю. та 
направити його на розгляд керівництву товариства з обмеженою відповідальністю 
«Юнігрей-Агро» (додаток на 1 аркуші). 
 

2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата 
обласної ради Чечеля В.Ю. до 14 серпня 2017 року. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ         О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 





 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Пленарне засідання сімнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

14 липня 2017 року № 483  

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Сазонова О.Ю. 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та статтею 21 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Сазонова О.Ю. на 
розгляд голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. 
(додається). 
 

2. Про результати розгляду проінформувати депутата обласної ради 
Сазонова О.Ю. до 11 серпня 2017 року. 
 

 

 

        ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ        О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 





 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Перше пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12 жовтня 2017 року № 545 

  

Про депутатський запит депутата обласної ради Ворони П.В. 
щодо незаконного добування корисних копалин на території 

Штомпелівської сільської ради Хорольського району 
 

 
Керуючись пунктом 9 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 1 статті 21 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Ворони П.В. на 
розгляд голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А., 
начальнику Головного управління Національної поліції в Полтавській області 
Замахіну А.Л. (додається на 7 аркушах). 
 

2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата 
обласної ради Ворону П.В. до 12 листопада 2017 року. 
 

 

 

        ГОЛОВА  
ОБЛАСНОЇ РАДИ        О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 





 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 грудня 2017 року № 570 

 

 

 

 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Макаруші Н.М. 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та статтею 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Направити депутатський запит депутата обласної ради Макаруші Н.М. на 
розгляд голові Полтавської обласної державної адміністрації Головку В.А. та 
Кременчуцькому міському голові Малецькому В.О. (додається). 
 

2. Про результати розгляду проінформувати обласну раду та депутата 
обласної ради Макарушу Н.М. до 22 січня 2018 року. 

 

 

 

 ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ         О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 






