
 

 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, депутатської діяльності,  

цифрового розвитку, інформаційної сфери,  

зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО 

 

 

 

26 липня 2022 року                               м. Полтава                                           № 10 

              

 

Головуючий: Кульчинський Микола Георгійович – голова постійної комісії  

 

Присутні члени комісії: Ярошенко Володимир Михайлович – заступник голови 

постійної комісії, Бондар Микола Митрофанович – секретар постійної комісії 

(зв’язок через відеоконференцію), Лебедин Юрій Якович, Тарашевська Світлана 

Казимирівна – члени постійної комісії (зв’язок через відеоконференцію). 

 

Склад комісії: 5 депутатів. Присутні – 5 осіб. Засідання є правомочним. 

 

Запрошені та присутні:  
 

Руроєва 

Лілія Олександрівна 

заступник голови обласної ради 

Левакіна 

Оксана Віталіївна 

заступник керуючого справами – начальник відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради 

виконавчого апарату обласної ради 

Синявська 

Тамара Григорівна 

начальник відділу юридичного  забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, ознайомив присутніх з проєктом 

порядку денного постійної комісії та запропонував взяти його за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5,  проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Взяти запропонований проєкт порядку денного за основу. 
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Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, запропонував включити до порядку 

денного засідання постійної комісії питання: «Про доопрацьований проєкт 

рішення обласної ради “Про внесення змін рішень обласної ради”».  

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Підтримати пропозицію голови постійної комісії щодо включення 

додаткового питання до порядку денного засідання комісії.  

 

Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, запропонував затвердити порядок 

денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії в цілому. 

 

Сформований порядок денний:  

 

1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень 

обласної ради».  

2. Про доопрацьований проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін 

до рішень обласної ради».  

3. Різне. 

 

Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, нагадав, що відповідно до 

рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні постійної 

комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді питань порядку 

денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного самостійного 

публічного оголошення про це під час засідання. 

 

Розгляд питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень 

обласної ради». 

 

Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, повідомив, що проєктом 

рішення передбачається внесення змін до рішень другого пленарного засідання 

першої сесії обласної ради восьмого скликання: від 01.12.2020 № 15 «Про 

утворення та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

паливно-енергетичного комплексу та використання надр»; № 17 «Про утворення 

та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування»; № 22 «Про утворення та обрання 

постійної комісії Полтавської обласної ради з питань молодіжної політики, 
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спорту та туризму». Наголосив на тому, що проєкт рішення потребує всебічного 

вивчення та консультацій з головами депутатських фракцій.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ярошенко В.М., заступник голови постійної комісії, запропонував винести 

проєкт рішення «Про внесення змін до рішень обласної ради» на розгляд ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1, проти – 0, утримались – 4, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція не набрала достатньої кількості голосів для прийняття 

рекомендацій. 

 

Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, запропонував винести проєкт 

рішення «Про внесення змін до рішень обласної ради» на розгляд ради, 

виключивши з нього пункти щодо обрання голів постійних комісій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 2, проти – 0, утримались – 3, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція не набрала достатньої кількості голосів для прийняття 

рекомендацій. 

 

Бондар М.М., член постійної комісії, запропонував відкликати з розгляду 

сесії обласної ради вищезазначений проєкт рішення. 

 

Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, ознайомив присутніх з проєктом 

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови постійної комісії Кульчинського М.Г. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради відкликати проєкт 

рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень обласної ради» та провести 

відповідну роботу з головами фракцій. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про доопрацьований проєкт рішення обласної ради «Про 

внесення змін до рішень обласної ради». 

 

Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, повідомив, що проєктом 

рішення передбачається внесення змін до рішень другого пленарного засідання 

першої сесії обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020: № 13 «Про 

утворення та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

бюджету та управління майном»; № 15 «Про утворення та обрання постійної 

комісії Полтавської обласної ради з питань паливно-енергетичного томплексу та 

використання надр»; № 21 «Про утворення та обрання постійної комісії 

Полтавської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин». 
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Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, ознайомив присутніх з проєктом 

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради  Кульчинського М.Г. 

взяти до відома. 

2. Підтримати доопрацьований проєкт рішення обласної ради «Про 

внесення змін до рішень обласної ради». 

 

3. Різне. 

У різному виступів не було. 

 

 

 

Голова постійної комісії       Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ 

 

 

 

Секретар постійної комісії      Микола БОНДАР 

 


