
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань  

бюджету та управління майном 

 

15 лютого 2022 року                       м. Полтава                                        № 15 

 

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії. 
 

Присутні: Процай Ігор Анатолійович – перший заступник голови постійної 

комісії, Кордубан Віктор Володимирович – секретар постійної комісії; Ващенко 

Олександр Володимирович, Винниченко Оксана Вікторівна, Удовиченко 

Андрій Вікторович – члени постійної комісії. 

Відсутні: Куцовол Володимр Миколайович, Мухтаров Фахраддін Аладдін-огли, 

Смірнов Олександр Михайлович, Стеценко Вячеслав Васильович – члени 

постійної комісії, Телятник Руслан Васильович – заступник голови постійної 

комісії. 
 

Склад пості йної комісії – 11 осіб. Присутні – 6 осіб. Засідання є правомочним. 

 

Запрошені та присутні: 

 

Біленький 

Олександр Юрійович 

- голова Полтавської обласної ради 

Лемешко 

Олександр Миколайович 

 

- 

перший заступник голови Полтавської обласної 

ради 

Бєлоножко 

Олег Вячеславович 

- заступник голови Полтавської обласної ради 

Чепурко 

Олексій Григорович 

- заступник голови Полтавської обласної ради 

Лунін 

Дмитро Сергійович 

- тимчасово виконувач обов’язків голови 

Полтавської обласної державної адміністрації 

Панченко 

Ігор Ігорович 

- заступник голови Полтавської обласної 

державної адміністрації 

Бульбаха 

Сергій Володимирович 

- депутат обласної ради 

 

Цибульська 

Юлія Володимирівна 

- депутат обласної ради 

Ярошенко 

Володимир Михайлович 

- депутат обласної ради 

 

Паутова 

Тетяна Олександрівна 

- заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної ради 
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Кропивка 

Павло Анатолійович 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

Стеблянко 

Віктор Миколайович 

- тимчасово виконувач обов’язків директора 

Департаменту з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами облдержадміністрації 

Калентьєв 

Костянтин Ігорович 

- командир військової частини А 7044 

Представники засобів  

масової інформації 

 

1. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та 

оборонної роботи на 2021 – 2027 роки. 

2. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Полтавської 

області за 2021 рік. 

3. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на             

2022 рік 1610000000 (код бюджету). 

4. Різне. 
 

Л. Босенко поставила на голосування запропонований проєкт порядку денного. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  
 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії. 

 

Босенко Л.В., голова постійної комісії нагадала, що відповідно до Рекомендацій 

з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській 

обласній раді у разі наявності у членів постійної комісії 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 внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки. 
 

 Лунін Д. С., тимчасово виконувач обов’язків голови Полтавської обласної 

державної адміністрації, Стеблянко В. М., тимчасово виконувач обов’язків 

директора Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, проінформували 

про необхідність виділення коштів для здійснення заходів з територіальної 

оборони. 
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ВИСТУПИЛИ:  

 Кордубан В.В., депутат обласної ради, Процай І. А., депутат обласної ради, 

Чепурко О.Г., заступник голови обласної ради щодо здійснення заходів з 

територіальної оборони.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Стеблянка взяти до відома. 

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

Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 

роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання одинадцятої 

позачергової сесії обласної ради восьмого скликання. 

3. Перед проведенням пленарного засідання наступної сесії обласної ради 

на засіданні постійної комісії заслухати інформацію керівників батальйонів 

щодо забезпечення підрозділів необхідним майном та обладнанням для 

виконання завдань за призначенням.  

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Полтавської області за 2021 рік. 
 

Кропивка П. А., директор Департаменту фінансів облдержадміністрації, 

проінформував про необхідність затвердження фактичних показників 

обласного бюджету. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження звіту про 

виконання обласного бюджету Полтавської області за 2021 рік» та 

рекомендувати його на розгляд пленарного засідання одинадцятої позачергової 

сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік 1610000000 (код бюджету). 

 Кропивка П. А., який зазначив, що зміни стосуються реалізації заходів 

Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 

роки. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома. 

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

показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік 1610000000 

(код бюджету)» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання 

одинадцятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

4. Різне. 
 

 

 

 

Голова постійної комісії Лариса БОСЕНКО 

 

 

Секретар постійної комісії   Володимир КОРДУБАН  


