
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Голова Запорізької обласної  
державної адміністрації 
 
_____________ О.М. Пеклушенко 
 
«____»  ___________ 2013 року 

 
 

П Р О Т О К О Л Ь Н Е     Р І Ш Е Н Н Я  
від 02 грудня  2013 року 

за результатами спільного засідання Комітету з економічних реформ у 
Запорізькій області (далі – регіональний комітет), колегії Запорізької 
обласної державної адміністрації та Запорізької регіональної ради з 

питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування  

 
У засіданні взяли участь: 
голова облдержадміністрації, голова регіонального комітету                              

О.М. Пеклушенко, перший заступник голови облдержадміністрації, заступник 
голови регіонального комітету В.А. Ємельяненко, голова обласної ради, 
заступник голови регіонального комітету Межейко В.І., заступник голови 
облдержадміністрації, відповідальний секретар регіонального комітету   
Гончарук П.А., члени регіонального комітету, голови райдержадміністрації, 
міські голови міст обласного голови, голови районних рад та запрошені. 
  
Слухали з порядку денного: 
 

1. Про окремі питання щодо реформування житлово-комунального 
господарства. 

2. Про розвиток відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива. 

 

Доповідав: заступник голови облдержадміністрації Гончарук П.А. 
 
Вирішили: 
1. Головам райдержадміністрацій і міським головам міст обласного 

значення: 
1.1 забезпечити підготовку та подання Департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації (e-mail: 
ugkh@zp.ukrtel.net):  

плану щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирного 
будинку (далі - ОСББ) у 2014 році на підвідомчій території – до 01.01.2014;  

інформації про заходи щодо активізації роботи зі створення ОСББ, які 
реалізовано у 2013 році – до 10.01.2014; 
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1.2 міст Запоріжжя, Бердянськ і Мелітополь взяти під особистий 
контроль виконання програм із будівництва (придбання) доступного житла, у 
тому числі соціальної ініціативи Президента України «Доступне житло»; 

1.3 Куйбишевської, Гуляйпільської та м. Енергодар терміново вжити 
вичерпних заходів щодо забезпечення  100 % рівня розрахунків населення за 
житлово-комунальні послуги та погашення існуючої заборгованості минулих 
періодів.  

 
2. Департаментам облдержадміністрації: житлово-комунального 

господарства та будівництва; соціального захисту населення; охорони 
здоров’я; освіти та науки; культури, туризму, національностей та релігій; 
Управлінню молоді та спорту облдержадміністрації; Службі у справах дітей 
облдержадміністрації; головам райдержадміністрацій; міським головам міст 
обласного значення розробити та до 01.04.2014 подати Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (e-mail: 
upromzoda@i.ua) план заходів щодо переведення опалення підвідомчих 
бюджетних установ на альтернативні види палива.  

 
3. З метою подальшої реалізації заходів з енергозбереження 

бюджетними установами області: 
3.1 Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації до 15.12.2013 підготувати пакет документів для  
проведення аналізу щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів 
установами та організаціями області, які фінансуються з місцевих бюджетів, 
та забезпечити подання його структурним підрозділам облдержадміністрації, 
територіальним органам центральних органів виконавчої влади, 
райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, 
обласним організаціям та об’єднанням; 

3.2 керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, обласних 
організацій та об’єднань, головам райдержадміністрацій і міським головам 
міст обласного значення забезпечити опрацювання та подання до 03.03.2014 
Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації (e-mail:upromzoda@i.ua) пакету документів, 
зазначеного у підпункті 3.1 цього протокольного рішення. 

 
4. Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації забезпечити: 
4.1 узагальнення інформації, передбаченої у підпункті 3.2. цього 

протокольного рішення, та подання заступнику голови облдержадміністрації 
Гончаруку П.А. – до 15.03.2014; 

4.2 надання інформації Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації про стан виконання пункту 3 і підпункту 4.1  цього 
протокольного рішення – до 20.03.2014. 
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5. Заступнику голови облдержадміністрації Гончаруку П.А. винести  

питання економії бюджетних коштів, що витрачаються на сплату 
комунальних послуг бюджетними установами, на розгляд колегії 
облдержадміністрації у квітні 2014 року.  

 
6. Затвердити План роботи Комітету з економічних реформ у 

Запорізькій області на І квартал 2014 року (далі – План роботи), що 
додається. 

 

7. Керівникам робочих груп регіонального комітету з економічних 
реформ взяти під особистий контроль виконання Плану роботи у встановлені 
строки. 
 
 
 
Заступник голови обласної 
державної адміністрації, 
відповідальний секретар  
регіонального комітету 

 
 
 

П.А. Гончарук 
 


