
 

 

 

У К  Р А Ї Н А 

                  МИРГОРОДСЬКА  МІСЬКА  РАДА   

                Полтавської  області 

 

(сьома  сесія сьомого  скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 19 лютого 2016 року                                                                         № 15 

             

Про звернення депутатів Миргородської  

міської ради до Полтавської обласної ради 

щодо передачі до комунальної  власності територіальної  

громади міста ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» 

 

 

 Відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

заслухавши інформацію голови постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту,  

зв'язку, екологічної політики, міська рада  

 

в и р і ш и л а : 

 

 

1. Ухвалити звернення депутатів Миргородської міської ради до Полтавської 

обласної ради  щодо передачі із спільної власності сіл, селищ, міст Полтавської області до 

комунальної власності територіальної громади міста Миргорода Обласного комунального 

виробничого підприємства теплового господарства  «Миргородтеплоенерго» (додається). 

 

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міської ради та у засобах масової  

інформації. 

 

3. Секретарю міської ради Гирці Н.О. направити звернення до Полтавської обласної 

ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного 

обслуговування, транспорту,  зв'язку, екологічної політики (Говоруха О.Б.). 

 

 

 

Міський голова       С.П.Соломаха 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

   рішення сьомої сесії 

   міської ради сьомого скликання 

  від 19 лютого 2016 р. № 15 

 

 

 

 
Звернення 

 

депутатів Миргородської міської ради                                                                                                

щодо  передачі до власності територіальної громади міста 

Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства  

«Миргородтеплоенерго» 

 

 

 

  Зважаючи на актуальність питання децентралізації влади з передачею більших 

повноважень до органів місцевого самоврядування та враховуючі те, що ОКВПТГ 

«Миргородтеплоенерго» надає 95% своїх послуг споживачам м. Миргород, з метою більш 

оперативного впровадження інвестиційних енергоефективних проектів та проектів з 

використанням альтернативних видів палива в галузі централізованого теплопостачання та 

гарячого водопостачання, забезпечення можливості громаді міста в участі розробки 

інвестиційної програми підприємства, проведення своєчасного моніторингу за споживанням 

енергоносіїв, забезпечення оптимізації витрат підприємства, дієвого контролю органами 

виконавчої влади за цільовим використанням коштів інвестиційної та амортизаційної 

складової тарифів на комунальні послуги ми, депутати Миргородської міської ради, 

звертаємось до Полтавської обласної ради з проханням передачі підприємства  у власність 

територіальної громади м. Миргорода. 

 Надіємось на розуміння  та подальшу співпрацю у вирішенні питань. 

 

 

 
 

 

Секретар міської ради                                                           Н.О. Гирка 


