
 
ПРОЄКТ 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма сесія  восьмого  скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від «   »                         2021р. 

         м. Кременчук 

 

Про звернення депутатів 

Кременчуцької районної ради щодо 

безперебійного забезпечення 

електроенергією населення в селі 

Чечелеве Кременчуцького району 

Полтавської області 

  

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12,13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

враховуючи звернення мешканців с. Чечелеве Кременчуцького району 

Полтавської області від 25.08.2021 року, враховуючи висновки постійної комісії 

з питань транспорту і зв’язку, підприємництва, промисловості, 

 

районна рада вирішила: 

1. Схвалити текст звернення депутатів Кременчуцької районної ради 

Полтавської області до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Антимонопольного 

комітету України стосовно безперебійного забезпечення електроенергією 

населення в селі Чечелеве Кам’янопотоківської територіальної громади 

(додається). 

2. Звернення надіслати на адресу Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та 

Антимонопольного комітету України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної ради Едуарда СКЛЯРЕВСЬКОГО. 

 

 

Голова 

районної ради      Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Керуючий справами виконавчого апарату  

Кременчуцької районної ради   Володимир САВЧЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Іван ІПАТЕНКО 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради   Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

Начальник юридичного відділу  

Кременчуцької районної ради   Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради                              Світлана ГРИНЬ 

 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради з 

питань транспорту і зв’язку,  

підприємництва, промисловості   Олег КАГАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кременчуцької районної ради 

до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг та Антимонопольного комітету України 

стосовно безперебійного забезпечення електроенергією населення в селі 

Чечелеве Кременчуцького району Полтавської області 

 

До представників депутатського корпусу Кременчуцької районної ради 

неодноразово надходять звернення громадян стосовно незадовільного 

електропостачання села Чечелево Кременчуцького району Полтавської області. 

У зверненнях вказується на наступні порушення прав споживачів 

електричної енергії, що допускається ПАТ «Полтаваобленерго»: 

1. відмова у реєстрації звернень про відключення електричної енергії 

працівниками call-центру ПАТ «Полтаваобленерго»; 

2. багаторазове відключення електропостачання за короткі проміжки часу; 

3. порушення строку відновлення електропостачання понад 24 години з 

моменту відключення. 

Знеструмлення вказаного населеного пункту позбавило його мешканців 

належних умов життя, призвело до псування як побутової техніки, так і 

продуктів харчування, позбавило можливості виклику екстрених служб. Вказані 

обставини викликають обурення та соціальну напругу у мешканців 

Кременчуцького району. 

Питання як відновлення електропостачання с. Чечелеве Кременчуцького 

району Полтавської області так і надання послуг належної якості  потребує 

негайного втручання та відповідного реагування. Тому ми, депутати 

Кременчуцької районної ради, звертаємося з проханням: 

1) провести розслідування вказаних вище порушень прав споживачів з 

боку ПАТ «Полтаваобленерго»; 

2) притягнути ПАТ «Полтаваобленерго» до відповідальності за порушення 

прав споживачів електричної енергії; 

3) зобов’язати ПАТ «Полтаваобленерго» надавати споживачам послуги з 

постачання електричної енергії належної якості. 

 

Про результати розгляду даного звернення, просимо письмово повідомити 

Кременчуцьку районну раду. 

 

 

 

Підтримано рішенням восьмої 

сесії Кременчуцької районної  

ради восьмого скликання  

від  «___»_________2021р. 

 

 


