
 

 

 
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 

 

 

 

19 грудня 2022 року                               м. Полтава                                           № 11 

              

 

Головуючий: Кульчинський Микола Георгійович – голова постійної комісії.  

 

Присутні члени комісії: Ярошенко Володимир Михайлович – заступник голови 

постійної комісії, Лебедин Юрій Якович (зв’язок через відеоконференцію), 

Тарашевська Світлана Казимирівна – члени постійної комісії  

Відсутні члени комісії: Бондар Микола Митрофанович – секретар постійної 

комісії 

Склад комісії: 5 депутатів. Присутні – 4 осіб. Засідання є правомочним. 

 

Запрошені та присутні:  
 

Біленький 

Олександр Юрійович 

голова обласної ради (зв’язок через 

відеоконференцію) 
 

Бугаєць  

Віталій Олександрович 

 

директор Комунальної бюджетної установи 

«Обласний контактний центр» Полтавської обласної 

ради 
 

Коморна 

Леся Федорівна 

 

начальник Управління майном обласної ради 

 

Коломоєць  

Сергій Володимирович 

 

заступник начальника відділу цифрової 

трансформації Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації Полтавської обласної 

військової адміністрації 
 

Левакіна 

Оксана Віталіївна 

 

заступник керуючого справами – начальник відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради 

виконавчого апарату обласної ради 
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Лунін 

Дмитро Сергійович 

 

начальник Полтавської військової адміністрації 

 

Максимчук 

Олена Вікторівна 

 

уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції – консультант відділу 

юридичного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 
 

Панченко  

Ігор Ігорович 

 

заступник начальника Полтавської обласної 

військової адміністрації 
 

Пилипенко 

Вікторія Миколаївна 

 

директор Департаменту  інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної 

військової адміністрації 
 

Руроєва 

Лілія Олександрівна 

 

заступник голови обласної ради 

 

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

порядку денного постійної комісії та запропонував проголосувати його за основу 

та в цілому. 

 

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

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії за основу та в 

цілому. 

 

Сформований порядок денний:  

 

 

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

про постійні комісії обласної ради». 

2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення 

про президію обласної ради». 

3. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної 

програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в 

Полтавській області на 2021 – 2023 роки». 

4. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів 

Полтавської обласної до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Конституційного Суду України, голів місцевих державних 

адміністрацій щодо негайної заборони в Україні російської православної церкви, 

її структурних підрозділів і залежних від неї організацій». 

5. Про проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної ради на 

2023 рік». 

6. Про погодження кандидатури Н. Гранчак для нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України. 
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7. Про погодження кандидатури Я. Барибіної для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України. 

8. Про погодження кандидатури Ю. Городчаніної для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України. 

9. Про погодження кандидатури І. Петріченка для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України. 

10. Про погодження кандидатури О. Сиротенко для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України. 

11. Про погодження кандидатури І. Якобенко для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України. 

12. Про хід виконання регіональної програми інформатизації «Цифрова 

Полтавщина» на 2021 – 2023 роки» у 2021 році та за 9 місяців 2022 року. 

13. Про хід виконання Комплексної програми комунікацій влади з 

громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 –

2023 роки у 2021 році та за 9 місяців 2022 року. 

13.1. Виконання у 2021 році проєктів громадських організацій, на 

реалізацію яких надавалася фінансова підтримка з обласного бюджету.  

13.2. Випуск у 2021 році соціально значущих видань, що видаються за 

кошти обласного бюджету. 

13.3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у взаємодії 

органів виконавчої влади і місцевого самоврядування зі ЗМІ для забезпечення 

інформування населення про суспільно-політичний, соціально-економічний, 

культурний, науково-технічний розвиток регіону. 

13.4. Про співпрацю органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування області з громадськими обʼєднаннями щодо соціальної 

адаптації, медичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, родин 

загиблих воїнів та членів їх сімей. 

14. Про звіти керівників підприємств (установ, організацій), які 

перебувають в оперативному управлінні Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації та належать 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області (за 2021 

рік). 

15. Про діяльність Комунальної бюджетної установи «Обласний 

контактний центр» Полтавської обласної ради у 2021 році. 

16. Про практику запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

Полтавській обласній раді протягом 2021 року. 

17. 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.  
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Наголосив на необхідності, враховуючи вимоги воєнного стану, з метою 

дотримання заходів безпеки та попередження витоку інформації, що може 

призвести до обізнаності противника про оборонні заходи в області, під час 

проведення засідання постійної комісії утриматися від фото – та відеозйомок 

 

Розгляд питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про 

постійні комісії обласної ради». 

 

Левакіна О.В, заступник керуючого справами – начальник відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Полтавської 

обласної ради, повідомила, що проєктом рішення передбачається врегулювання 

здійснення заходів безпеки та захисту інформації під час проведення засідань 

постійних комісій обласної ради протягом періоду часу застосування 

обмежувальних заходів та дії воєнного стану. 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника керуючого справами – начальника відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Полтавської 

обласної ради Левакіної О.В. взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Положення про постійні комісії обласної ради». 

 

2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про 

президію обласної ради». 

 

Левакіна О.В, заступник керуючого справами – начальник відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Полтавської 

обласної ради, повідомила, що проєктом рішення передбачається здійснення 

заходів безпеки та захисту інформації під час проведення засідань президії 

обласної ради протягом періоду часу застосування обмежувальних заходів та дії 

воєнного стану, а також передбачено можливість проведення засідань президії 

обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції. 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

1. Інформацію заступника керуючого справами – начальника відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Полтавської 

обласної ради Левакіної О.В. взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Положення про президію обласної ради». 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про внесення змін до «Комплексної 

програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в 

Полтавській області на 2021 – 2023 роки». 

 

 Пилипенко В.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації 

повідомила, що до Полтавської обласної ради було надано лист щодо зняття з 

розгляду проєкту рішення «Про внесення змін до Комплексної програми 

комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в 

Полтавській області на 2021 – 2023 роки» з метою його доопрацювання.  

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації 

Пилипенко В.М. взяти до відома. 

2. Враховуючи лист Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з 

громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації щодо 

доопрацювання проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку 

інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 – 2023 роки», перенести його 

розгляд. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Конституційного Суду України, голів місцевих державних адміністрацій 

щодо негайної заборони в Україні російської православної церкви, її структурних 

підрозділів і залежних від неї організацій». 

 

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

даного проєкт рішення обумовлюється необхідністю захисту національної 

безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України. Ознайомив присутніх 

з проєктом рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

1. Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю 

та дотримання прав учасників АТО Кульчинського М.Г. взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів 

Полтавської обласної до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Конституційного Суду України, голів місцевих державних 

адміністрацій щодо негайної заборони в Україні російської православної церкви, 

її структурних підрозділів і залежних від неї організацій». 

 

5. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про план роботи обласної ради на 2023 рік». 

 

Левакіна О.В, заступник керуючого справами – начальник відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Полтавської 

обласної ради, повідомила, що проєктом рішення передбачається затвердження 

плану роботи обласної ради на 2023 рік, який включає у себе планування 

діяльності обласної ради щодо розгляду питань на засіданнях постійних комісій 

обласної ради, президії обласної ради та пленарних засіданнях сесій обласної 

ради, здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради та основних 

заходів з організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-

технічного забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів. 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника керуючого справами – начальника відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Полтавської 

обласної ради Левакіної О.В. взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної 

ради на 2023 рік». 

 

6. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури Н. Гранчак для нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України. 

 

Кульчинський М.Г, голова постійної комісії повідомив, що до Полтавської 

обласної ради надійшло звернення благодійної організації «Полтавський 

батальйон небайдужих» щодо порушення клопотання перед Верховною Радою 

України про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Гранчак 

Наталії Степанівни, голови благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих». 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих» та погодити кандидатуру Гранчак Наталії Степанівни, голови 

благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих» для нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України . 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради восьмого скликання проєкт 

рішення «Про погодження кандидатури Н. Гранчак для нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України». 

 

7. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури Я. Барибіної для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України. 

 

Кульчинський М.Г, голова постійної комісії повідомив, що до Полтавської 

обласної ради надійшло звернення благодійної організації «Полтавський 

батальйон небайдужих» щодо порушення клопотання перед Верховною Радою 

України про нагородження Грамотою Верховної Ради України Барибіної Яніни 

Олександрівни, волонтера благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих». 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих» та погодити кандидатуру Барибіної Яніни Олександрівни, 

волонтера для нагородження Грамотою Верховної Ради України. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради восьмого скликання проєкт рішення 

«Про погодження кандидатури Я. Барибіної для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України». 

 

8. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури Ю. Городчаніної для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України. 

 

Кульчинський М.Г, голова постійної комісії повідомив, що до Полтавської 

обласної ради надійшло звернення благодійної організації «Полтавський 

батальйон небайдужих» щодо порушення клопотання перед Верховною Радою 

України про нагородження Грамотою Верховної Ради України Городчаніної Юлії 

Валеріївни, волонтера благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих». 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих» та погодити кандидатуру Городчаніної Юлії Валеріїни, волонтера 

для нагородження Грамотою Верховної Ради України. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради восьмого скликання проєкт 

рішення «Про погодження кандидатури Ю. Городчаніної для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України». 

 

9. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури І. Петріченка для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України. 

 

Кульчинський М.Г, голова постійної комісії повідомив, що до Полтавської 

обласної ради надійшло звернення благодійної організації «Полтавський 

батальйон небайдужих» щодо порушення клопотання перед Верховною Радою 

України про нагородження Грамотою Верховної Ради України Петріченка Ігоря 

Всеволодовича, волонтера благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих». 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих» та погодити кандидатуру Петріченка Ігоря Всеволодовича, 

волонтера для нагородження Грамотою Верховної Ради України. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради восьмого скликання проєкт 

рішення «Про погодження кандидатури І. Петріченка для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України». 

 

10. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури О. Сиротенко для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України. 

 

Кульчинський М.Г, голова постійної комісії повідомив, що до Полтавської 

обласної ради надійшло звернення благодійної організації «Полтавський 

батальйон небайдужих» щодо порушення клопотання перед Верховною Радою 

України про нагородження Грамотою Верховної Ради України Сиротенко 

Олександри Миколаївни, волонтера благодійної організації «Полтавський 

батальйон небайдужих». 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

1. Підтримати пропозицію благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих» та погодити кандидатуру Сиротенко Олександри Миколаївни, 

волонтера для нагородження Грамотою Верховної Ради України. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради восьмого скликання проєкт 

рішення «Про погодження кандидатури О. Сиротенко для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України». 

 

11. СЛУХАЛИ: Про погодження кандидатури І. Якобенко для нагородження 

Грамотою Верховної Ради України. 

 

Кульчинський М.Г, голова постійної комісії повідомив, що до Полтавської 

обласної ради надійшло звернення благодійної організації «Полтавський 

батальйон небайдужих» щодо порушення клопотання перед Верховною Радою 

України про нагородження Грамотою Верховної Ради України Якобенко Інни 

Олександрівни, волонтера благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих». 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію благодійної організації «Полтавський батальйон 

небайдужих» та погодити кандидатуру Якобенко Інни Олександрівни, волонтера 

для нагородження Грамотою Верховної Ради України. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради восьмого скликання проєкт 

рішення «Про погодження кандидатури І. Якобенко для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України». 

 

12. СЛУХАЛИ: Про хід виконання регіональної програми інформатизації 

«Цифрова Полтавщина» на 2021 – 2023 роки» у 2021 році та за 9 місяців 2022 

року. 

 

 Коломоєць С.В., заступник начальника відділу цифрової трансформації 

Управління інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної 

військової адміністрації, повідомив, що головною метою Регіональної програми 

інформатизації «Цифрова Полтавщина на 2021 – 2023 роки» (далі – Програма) є 

забезпечення доступу громадян до процесів цифрового розвитку суспільства 

через впровадження цифрових технологій в повсякденну життєдіяльність, 

спрощення процесів отримання електронних послуг, організацію та 

впровадження зручних форм комунікації органів влади та місцевого 

самоврядування з населенням та суб’єктами господарювання. Зазначив, що з 

метою реалізації Програми кошти передбачено на ряд заходів: проведення 

науково-практичних конференцій, форумів; розробку та впровадження 
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публічного дашборду Полтавської обласної військової адміністрації; будівництва 

інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області; 

виготовлення та розповсюдження інформаційних та методичних матеріалів з 

питань цифровізації/інформатизації, тощо.  

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника відділу цифрової 

трансформації Управління інфраструктури та цифрової трансформації 

Полтавської обласної військової адміністрації Коломойця С.В. взяти до відома. 

2. Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської 

обласної військової адміністрації продовжити у 2023 році реалізацію напрямів та 

заходів регіональної програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 – 

2023 роки». 

 

13. СЛУХАЛИ: Про хід виконання «Комплексної програми комунікацій влади з 

громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 –

2023 роки» у 2021 році та за 9 місяців 2022 року 

 

Пилипенко В.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації, 

повідомила, що з метою реалізації в області державної інформаційної політики, 

належного інформування мешканців області про діяльність органів публічної 

влади всіх рівнів, налагодження в області ефективних механізмів партнерства 

держави з інститутами громадянського суспільства, забезпечення прозорості та 

відкритості, якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань 

державного та суспільного життя з урахуванням громадської думки, протягом 

2021 та 9 місяців 2022 року Департаментом проводилася системна робота щодо 

реалізації напрямків Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю 

та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021-2023 роки.  

  

13.1. СЛУХАЛИ: Виконання у 2021 році проєктів громадських організацій, на 

реалізацію яких надавалася фінансова підтримка з обласного бюджету. 

 

Пилипенко В.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації, 

повідомила, що підтримка ініціатив суб’єктів громадянського суспільства 

відбувалася шляхом сприяння реалізації суспільно-значущих проєктів 

громадських організацій. Конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких 

надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 

році, було проведено наприкінці 2020 року. За результатами конкурсу у 2021 році 
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було реалізовано 5 проєктів громадських організацій , на реалізацію яких було 

спрямовано кошти у сумі 283,8 тис. грн. 

 

13.2. СЛУХАЛИ: Випуск у 2021 році соціально значущих видань, що видаються 

за кошти обласного бюджету. 

 

Пилипенко В.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації, 

повідомила, що на виконання Указу Президента України від 09.11.2000                

№ 1217/2000 «Про заходи щодо державної підтримки національного 

книговидання і книгорозповсюдження» в області, починаючи з 2000 року, 

виконуються програми підтримки книговидання, зокрема випуску соціально 

значущих книг за кошти обласного бюджету. У 2021 році було реалізовано 9 

україномовних видавничих проєктів загальним накладом 2,28 тисяч примірників 

на суму 900,0 тис. грн. Зазначила, що за фінансової підтримки обласної влади 

забезпечено видання соціально значущих художніх періодичних видань: 

літературно-мистецький журнал Полтавської обласної організації Національної 

спілки письменників України «Полтавська криниця» та журнал «Діє-Слово». 

 

13.3. СЛУХАЛИ: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування зі ЗМІ для 

забезпечення інформування населення про суспільно-політичний, соціально-

економічний, культурний, науково-технічний розвиток регіону. 

 

Пилипенко В.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації, 

повідомила, що Департаментом реалізовано понад 100 інформаційних кампаній 

соціального спрямування та до визначних і пам’ятних дат, в межах яких 

виготовлялися постери для білбордів, сітілайти, інша друкована продукція. 

Зазначила, що для представників регіональних ЗМІ запроваджено проведення 

двічі на місяць брифінгів з головою Полтавської обласної військової 

адміністрації, на яких обговорюються соціально значущі події регіону і України. 

 

13.4. СЛУХАЛИ: Про співпрацю органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування області з громадськими обʼєднаннями щодо соціальної 

адаптації, медичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій, родин 

загиблих воїнів та членів їх сімей. 

 

Пилипенко В.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації, 

повідомила, що з метою виконання Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2022 роки Департаментом було 

організовано 5 зустрічей з активами громадських організацій: чорнобильців, 

громадських об’єднань ветеранів війни в Афганістані, з учасниками АТО/ООС, з 

матерями загиблих захисників України. Наголосила, що Департаментом 
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забезпечено надання допомоги громадянам щодо отримання гуманітарної 

допомоги та розселення внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), проводяться 

консультації з громадськими волонтерськими організаціями та групами з питань 

їх статутної діяльності для надання гуманітарної допомоги ВПО. 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директор Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків 

з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Пилипенко В.М. 

взяти до відома. 

2. Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю 

Полтавської обласної військової адміністрації продовжити у 2023 році 

реалізацію напрямів та заходів Комплексної програми комунікацій влади з 

громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 – 

2023 роки 

 

14. СЛУХАЛИ: Про звіти керівників підприємств (установ, організацій), які 

перебувають в оперативному управлінні Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації та належать 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області                 

(за 2021 рік). 

 

Пилипенко В.М., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

зв’язків з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації (далі – 

Департамент), повідомила, що у підпорядкуванні Департаменту знаходиться 2 

підприємства обласної комунальної власності видавничо-поліграфічної галузі: 

видавництва «Лубни» та «Полтавський літератор». Зазначила, що у звітному році 

комунальні видавництва працювали в карантинно-обмежувальних умовах, що 

негативно вплинуло на їх фінансово-економічну ситуацію. Зменшилася кількість 

замовлень, низку працівників було переведено на дистанційну форму роботи та 

скорочений робочий день. Разом з тим наголосила, що за звітний період відсутня 

прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість та заборгованість з 

виплати заробітної плати працівникам. Повідомила, що в управлінні 

Департаменту знаходяться два комунальні підприємства інформаційної галузі: 

«Науково-редакційний підрозділ-центр по дослідженню історії Полтавщини» 

(далі – Центр) Полтавської обласної ради та Обласне комунальне інформаційне 

агенство «Новини Полтавщини». Зауважила, що за час існування Центр довів 

свою ефективність як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, є 

провідником національної ідеї, підносить авторитет Полтавської громади в 

Україні та за її межами. Звернула увагу на ефективно організовану роботу 

Обласного комунального інформаційного агенства «Новини Полтавщини» 

відповідно до основних напрямків діяльності, передбачених статутом. 
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Кульчинський М.Г., голова постійної комісії, ознайомив присутніх з проєктом 

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків 

з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Пилипенко В.М. 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації спільно з 

Управлінням майном обласної ради здійснювати системний моніторинг стану 

діяльності підпорядкованих комунальних підприємств видавничо - поліграфічної 

галузі та інформаційної сфери. 

 

15. СЛУХАЛИ: Про діяльність Комунальної бюджетної установи «Обласний 

контактний центр» Полтавської обласної ради у 2021 році. 

  

 Бугаєць В.О., директор Комунальної бюджетної установи «Обласний 

контактний центр» Полтавської обласної ради (далі – Контактний центр), 

повідомив, що робота Контактного центру протягом 2021 року була спрямована 

на забезпечення виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 року № 976 «Деякі питання Єдиної системи опрацювання 

звернень». Зауважив, що не зважаючи на карантинні обмеження, Контактний 

центр продовжує співпрацю з органами влади різного рівня та діяльність, 

спрямовану на удосконалення функціонування установи і її робочих процесів. 

 Наголосив на тому, що Контактний центр забезпечує виконання усіх 

завдань, взаємодію і співпрацю з усіма структурними підрозділами Полтавської 

обласної військової адміністрації, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами та організаціями, розташованими в межах Полтавської області. 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію директора Комунальної бюджетної установи «Обласний 

контактний центр» Полтавської обласної ради Бугайця В.О. взяти до відома. 

 

16. СЛУХАЛИ: Про практику запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

у Полтавській обласній раді протягом 2021 року. 

 

Максимчук О.В., уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради, повідомила, що на виконання Закону України «Про запобігання 

корупції», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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Рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

Полтавській обласній раді, погоджених протоколом засідання постійної комісії 

Полтавської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 

інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників 

АТО від 07 червня 2017 року № 12, та на виконання положень Антикорупційної 

програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням 

Полтавської обласної ради від 06.07.2021 № 208 (зі змінами), проводиться 

відповідна робота стосовно дотримання норм антикорупційного законодавства в 

частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Наголосила, що 

уповноваженою особою постійно проводиться робота щодо виявлення конфлікту 

інтересів та надаються консультації щодо наявності та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

 

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

рекомендацій та запропонував визначитися і проголосувати. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення 

корупції – консультанта відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради Максимчук О.В. взяти до відома. 

 

17. Різне. 

 

У різному виступів не було. 

 

 

 

Голова постійної комісії       Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ 

 

 

 


