
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету  

та управління майном 

 

23 грудня  2020 року                       м. Полтава                                              № 1 
            

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 
 

Присутні: 
 

Процай 

Ігор Анатолійович 

- перший заступник голови постійної комісії 

 

Телятник 

Руслан Васильович 

- заступник голови постійної комісії 

 

Кордубан 

Віктор Володимирович 

- секретар постійної комісії 

 
 

Члени постійної комісії 
 

Ващенко 

Олександр Володимирович 

  

Винниченко 

Оксана Вікторівна 

  

Куцовол 

Володимир Миколайович 

  

Мухтаров 

Фахраддін Аладдін-огли 

  

Смірнов 

Олександр Михайлович 

  

Стеценко 

Вячеслав Васильович 

  

Удовиченко 

Андрій Вікторович 

  

 

Відсутні:  

Бєлашов  

Сергій Володимирович – член постійної комісії 

 

Склад комісії 12 осіб. Присутні 11 осіб. Кворум є. 
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Взяли участь: 
 

 

Запрошені 

Біленький 

Олександр Юрійович 

- голова Полтавської обласної ради 

Синєгубов 

Олег Васильович 

- голова Полтавської обласної державної 

адміністрації 

Лемешко 

Олександр Миколайович 

- перший заступник голови Полтавської 

обласної ради 

Лунін 

Дмитро Сергійович 

- перший заступник  голови Полтавської 

обласної державної адміністрації 

Бєлоножко  

Олег Вячеславович 

- заступник голови обласної ради 

Паутова 

Тетяна Олександрівна 

- заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого комітету обласної ради 

Близнюк 

Іван Федорович 

- депутат обласної ради 

Діденко  

Олег Григорович 

- депутат обласної ради 

Матюшенко 

Олексій Володимирович 

- депутат обласної ради 

Сидоренко  

Іван Іванович  

- депутат обласної ради 

Антонець 

Лариса Іванівна 

- заступник начальника управління – начальник 

відділу економічного розвитку підприємництва 

управління економічного розвитку 

підприємництва та промисловості                       

Департаменту економічного розвитку, торгівлі 

та залучення інвестицій облдержадміністрації 

Венгер                                             

Сергій Володимирович 

- директор Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 

облдержадміністрації 

Долженко 

Марія Віталіївна 

-  начальник управління інвестиційної політики 

та соціально-трудових відносин                 

Департаменту економічного розвитку, торгівлі 

та залучення інвестицій облдержадміністрації 

Ковальська                                         

Віта Володимирівна 

- директор Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Корнієнко 

Людмила Василівна  

- директор Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

Кропивка 

Павло Анатолійович 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

Кулинич 

Віталій Іванович 

- директор Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства 

Лисак - директор Департаменту охорони здоров’я 
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Порядок денний: 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань бюджету та 

управління майном. 

2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань бюджету та управління 

майном. 

3. Про організацію роботи та план роботи постійної комісії з питань 

бюджету та управління майном на 2021 рік. 
 

Розгляд проєктів рішень: 

4. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік. 

5. Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік. 

16100000000 (код бюджету) 

6. Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської області 

на 2021 рік. 

7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 

1242 «Про Стратегію розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки». 

8. Про виконання Програми сприяння залученню інвестицій, розвитку 

економічного співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської 

області на 2017 ‒ 2020 роки. 

9. Про Програму сприяння залученню інвестицій, формуванню 

позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва 

Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки. 

10. Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2027 роки. 

11. Про виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва у Полтавській області на 2017 ‒ 2020 роки. 

Віктор Петрович облдержадміністрації 

Марчишинець 

Сергій Миколайович 

- тимчасово виконувач обов’язків начальника 

Управління інфраструктури та цифрової 

трансформації облдержадміністрації 

Мороховець 

Ігор Анатолійович 

- в.о. начальника управління майном обласної 

ради 

Окара 

Володимир Григорович                               

- виконувач обов’язків генерального директора 

Полтавського обласного комунального 

підприємства 

Онупко  

Олена Миколаївна 

- заступник директора Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій облдержадміністрації 

Пилипенко 

Вікторія Миколаївна  

- директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Рева 

Едуард Васильович 

- заступник директора Департаменту – 

начальник управління житлово-комунального 

господарства 

Удовиченко 

Ірина Анатоліївна 

- тимчасово виконувач обов’язків директора 

Департаменту культури і туризму 

облдержадміністрації 
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12. Про Комплексну програму розвитку малого та середнього 

підприємництва у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

13. Про виконання обласної Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2018 ‒ 2020 роки. 

14. Про обласну Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на  

2021 ‒ 2024 роки. 

15. Про виконання Програми розвитку та підтримки Полтавського 

обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2017 ‒ 2020 

роки. 

16. Про Програму розвитку та підтримки Полтавського обласного 

комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки. 

17. Про виконання Комплексної програми соціального захисту населення і 

соціального забезпечення населення області на 2013 ‒ 2020 роки.  

18. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки. 

19. Про виконання Комплексної програми комунікацій влади з 

громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016 

‒ 2020 роки. 

20. Про Комплексну програму комунікацій влади з громадськістю та 

розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

21. Про обласну Програму з реалізації молодіжної політики на 2021 ‒ 2025 

роки. 

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року  

№ 1288 «Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 ‒ 

2024 роки та затвердження порядків щодо організації оздоровлення та 

відпочинку дітей». 

23. Про виконання Обласної цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017 ‒ 2020 роки.  

24. Про виконання програми «Опікуємося освітою» на 2017 ‒ 2020 роки.  

25. Про програму «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 ‒ 

2025 роки. 

26. Про виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту 

на 2017 – 2020 роки. 

27. Про виконання обласної Програми розвитку туризму і курортів у 

Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки. 

28. Про Програму розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 

2021 ‒ 2025 роки. 

29. Про виконання Комплексної Програми розвитку культури, мистецтва та 

охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018 ‒ 2020 роки. 

30. Про Комплексну Програму розвитку культури і мистецтва в Полтавській 

області на 2021 ‒ 2025 роки. 

31. Про Програму збереження культурної спадщини Полтавської області на 

2021 ‒ 2023 роки. 

32. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 рік. 

33. Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 
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34. Про виконання регіональної Програми заходів з організації рятування 

людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки. 

35. Про затвердження регіональної Програми заходів з організації 

рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2021 – 2025 роки. 

36. Про надання дозволу ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ  ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження терміну дії 

кредитного договору з АТ «Полтава-банк». 

37. Про виключення нежитлової будівлі учбового корпусу № 2 за адресою:  

м. Лубни, вул. Інститутська, 62 з переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають 

приватизації. 

38. Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні комплексу нежитлових 

будівель та споруд за адресою: Полтавська обл., Гребінківський р-н,  

м. Гребінка, вул. Садова, 31. 

39. Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні будівель та споруд за 

адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Локомотивна, 25. 

40. Про передачу цілісного майнового комплексу обласного комунального 

підприємства Видавництва «Гадяч». 

41. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року  

№ 1313 «Про прийняття каналізаційних мереж колективу забудовників 

«Юріївський» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області». 

42. Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

43. Про включення житлового будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 

10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області, що підлягають приватизації. 

44. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

45. Про передачу цілісного майнового комплексу Миргородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської 

обласної ради до комунальної власності територіальної громади міста 

Миргорода. 

46. Про надання згоди на безоплатне прийняття будівлі спортивної школи за 

адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області.  

47. Про реорганізацію Обласного комунального підприємства «Глобинське 

видавництво «Поліграфсервіс» та Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради Видавництво «Кобеляки» шляхом приєднання до Комунального 

видавництва «Лубни». 

48. Про зміну найменування комунальних закладів освіти, що знаходяться у 

спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

49. Про реорганізацію Комунального закладу «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом 

приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та 
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перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку 

Полтавської обласної ради. 

50. Про реорганізацію комунальної організації (установи, закладу) 

Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської 

області шляхом перетворення в комунальне підприємство «Об’єднане 

автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області 

Полтавської обласної ради». 

51. Про реорганізацію комунального підприємства «Полтавський обласний 

інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Полтавської обласної 

ради» шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавський 

обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради». 

52. Про затвердження обласної програми «Громадські бюджети 

Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки». 

53. Про затвердження обласної програми «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на                                    

2021 ‒ 2023 роки». 

54. Про план роботи обласної ради на 2021 рік. 

55. Про затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік. 

56. Про затвердження Регламенту Полтавської обласної ради восьмого 

скликання. 

57. Про президію обласної ради. 

58. Про внесення змін до Положення про постійні комісії обласної ради. 

59. Про відзнаки Полтавської обласної ради.  

60. Про затвердження Положення про порядок та умови надання разової 

грошової допомоги. 

61. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Полтавської обласної ради та опису посвідчення помічника-консультанта 

депутата Полтавської обласної ради. 

62. Про обласну Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 

2024 роки. 

63. Різне. 

 

Л. Босенко перед початком розгляду питань порядку денного наголосила, що 

відповідно до вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про запобігання корупції» у разі виникнення 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 

безпосередньо до початку розгляду відповідного питання під час засідання. 

 

 

 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань бюджету та 

управління майном. 
 

СЛУХАЛИ: 
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Л. Босенко, яка запропонувала на посаду першого заступника голови постійної 

комісії з питань бюджету та управління майном кандидатуру Процая Ігоря 

Анатолійовича, депутата від політичної партії «Європейська Солідарність». 
 

Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

Л. Босенко, яка запропонувала на посаду заступника голови постійної комісії з 

питань бюджету та управління майном кандидатуру Телятника Руслана 

Васильовича, від депутатської групи «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 

ЖИТТЯ «ПОЛТАВА». 

 

Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома. 

2. Обрати першим заступником голови постійної комісії з питань 

бюджету та управління майном Процая Ігоря Анатолійовича. 

3. Обрати заступником голови постійної комісії з питань бюджету та 

управління майном Телятника Руслана Васильовича. 

 

2. Про обрання секретаря постійної комісії з питань бюджету та 

управління майном. 
 

СЛУХАЛИ: 

Л. Босенко, яка запропонувала на посаду секретаря постійної комісії з питань 

бюджету та управління майном кандидатуру Кордубана Віктора 

Володимировича, від політичної партії «Довіра». 

Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома. 

2. Обрати серетарем постійної комісії з питань бюджету та управління 

майном Кордубана Віктора Володимировича. 

 

3. Про організацію роботи та план роботи постійної комісії з питань 

бюджету та управління майном на 2021 рік. 
 

СЛУХАЛИ: 

Л. Босенко, яка запропонувала проводити засідання постійної комісії з питань 

бюджету та управління майном не рідше одного разу на квартал та у разі 

необхідності. Запропонувала затвердити план роботи постійної комісії з питань 

бюджету та управління майном на 2021 рік.  

Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома. 
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2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань бюджету та 

управління майном на 2021 рік. 

 

4. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до показників 

обласного бюджету на 2020 рік».  
 

СЛУХАЛИ: 

П. Кропивку, який проінформував, що у процесі виконання бюджету відбулися 

зміни щодо трансфертів з державного бюджету, перерозподілу коштів 

обласного бюджету у межах бюджетних призначень, а саме стосовно 

фінансування закладів соціально-культурної сфери, виконання інвестиційних 

проєктів, будівництва об’єктів обласної комунальної власності, утримання та 

розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

О. Біленький щодо співпраці із Департаментом фінансів облдержадміністрації. 

О. Синєгубов щодо співпраці та фінансування підприємств, установ, 

організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області. 

І. Сидоренко щодо суми та терміну перерозподілу коштів головними 

розпорядниками та погодження цих коштів . 

І. Процай щодо виконання обласного бюджету у 2020 році, ризиків списання 

залишків коштів обласного бюджету та їх розподілу. 

В. Стеценко, Р. Телятник, О. Біленький, І. Сидоренко щодо надання на розгляд 

депутатів матеріалів засідання постійної комісії. 
 

Голосували: за – 9, проти – 2, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до показників 

обласного бюджету на 2020 рік». 

 

5. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласний бюджет Полтавської 

області на 2021 рік.16100000000 (код бюджету). 
 

СЛУХАЛИ: 

П. Кропивку, який повідомив, що обсяг фінансовго ресурсу обласного бюджету 

на 2021 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового 

кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, 

Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджених Указом 

Президента України від 30.09.2019 № 722/2019, та інших прогнозних та 

програмних документів економічного і соціального розвитку. Проєкт обласного 

бюджету формувався в умовах горизонтального вимірювання 

податкоспроможності на 2021 рік, передбачена реверсна дотація до державного 

бюджету в сумі 184,4 млн грн. Прогнозний обсяг доходів обласного бюджету з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів складає 4 млрд 430 млн грн. Надав 

пояснення по видатках обласного бюджету на сфери освіти, охорони здоров’я, 
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соціального захисту, культури, фізичної культури, транспорту, дорожньої 

інфраструктури тощо. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

І. Процай щодо співвідношення прогнозних показників валового регіонального 

продукту, обсягів реалізованої продукції, середньомісячної заробітної плати, 

які збільшуються на 10 %, та обсягу запланованих надходжень, який менший 

ніж у 2020 році. 

П. Кропивка надав пояснення щодо обрахунку прогнозних показників 

державними органами. 

В. Куцовол щодо фінансування Фонду розвитку територій у 2021 році, щодо 

обласної програми «Питна вода Полтавщини», щодо принципу розподілу 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 

за рахунок коштів освітньої субвенції. 

Л. Босенко щодо фінансової підтримки закладів мистецтв із загального фонду 

обласного бюджету у розмірі 75 млн грн. 

Ф. Мухтаров щодо видатків на фінансування об’єктів за рахунок коштів Фонду 

розвитку територій області. 

І. Сидоренко, В. Куцовол, І. Процай щодо надходження коштів до обласного 

бюджету від плати за оренду ставків. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  

ГОЛОСУВАННЯ ЗА КОЖНУ ПРАВКУ 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту культури і туризму 

облдержадміністрації, Департаменту фінансів облдержадміністрації надати 

план використання бюджетних коштів, запланованих на фінансову підтримку 

закладів мистецтв із загального фонду обласного бюджету у розмірі 75 млн грн. 

на 2021 рік. 

3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації при 

розподілі вільних лишків передбачити видатки на фінансування об’єктів та 

заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду розвитку 

територій області. 

4. Підтримати проєкт рішення «Про обласний бюджет Полтавської 

області на 2021 рік. 16100000000 (код бюджету)» та рекомендувати на розгляд 

пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання з 

урахуванням змін показників міжбюджетних трансфертів на 2021 рік, 

визначених в Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», 

прийнятому Верховною Радою України 15.12.2020 у другому читанні та в 

цілому, набранням чинності з 01.01.2021 змін до Типової програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781. 

 

6. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Полтавської області на 2021 рік». 
 

СЛУХАЛИ: 
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О. Онупко, яка проінформувала, що Програма складається з аналізу поточного 

соціально-економічного стану області, опису цілей, пріоритетів, завдань 

розвитку на 2021 рік, планових прогнозних показників, які будуть 

реалізовуватися за рахунок регіональних вузькогалузевих програм. Повідомила, 

що з моменту подання проєкту програми до обласної ради з’явилися нові 

цільові програми, тому Програму економічного і соціального розвитку 

Полтавської області на 2021 рік буде відкориговано у частині переліку 

обласних програм та обсягів фінансування. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Онупко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2021 рік». 

 

7. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1242 «Про Стратегію розвитку 

Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

О. Онупко, яка проінформувала, що внесення змін до Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021 – 2027 роки обумовлено прийняттям Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та прийняттям галузевих 

планів заходів профільних міністерств. При підготовці проєкту змін до 

Стратегії членами робочої групи шляхом обговорення, аналізу статистичних 

даних здійснено врахування пропозицій, зауважень, які надавалися 

зацікавленими сторонами. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

О. Діденко щодо наповнення бюджетів сільських, селищних рад 
 

Голосували: за – 10, проти – 1, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Онупко взяти до відома. 

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

обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1242 «Про Стратегію розвитку 

Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки». 

 

8. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми сприяння 

залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та 

формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

М. Долженко, яка надала звіт про виконання програми, зокрема стан 

інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності на території області, 

реалізацію іміджевої стратегії області, розвиток міжнародного співробітництва. 
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ВИСТУПИЛИ:  

О. Біленький щодо сфери освоєння капітальних інвестицій. 

В. Кордубан щодо створення «інвестиційних нянь» для місцевих інвесторів. 
 

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 1. Рішення 

прийнято.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію М. Долженко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми 

сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та 

формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017 ‒ 2020 роки». 

 

9. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму сприяння залученню 

інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного 

економічного співробітництва Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

М. Довженко, яка повідомила про основні засади, на яких  базується програма, 

основні завдання, напрями, заходи програми на 2021– 2023 роки. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Л. Босенко щодо проведення засідання «круглого столу» з питань регіональної 

політики у сфері інвестиційної діяльності, з питань розвитку малого і 

середнього підприємництва, із залученням депутатів обласної ради. 
 

Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 1. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію М. Долженко взяти до відома. 

2. Запропонувати Полтавській обласній державній адміністрації з 

урахуванням встановлених нормативно-правовими актами карантинних 

обмежень провести засідання «круглого столу» з питань регіональної політики 

у сфері інвестиційної діяльності, з питань розвитку малого і середнього 

підприємництва, із залученням депутатів обласної ради. 

3. Підтримати проєкт рішення «Про Програму сприяння залученню 

інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного 

економічного співробітництва Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки». 

 

10. Про проєкт рішення обласної ради «Про Стратегію розвитку малого та 

середнього підприємництва у Полтавській області на 2021 ‒ 2027 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

Л. Антонець, яка окреслила напрями розвитку малого та середнього 

підприємництва області, перспективи економічного та інноваційного розвитку 

в довгостроковому періоду з урахуванням особливостей Полтавщини. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
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Л. Босенко щодо участі у проведенні засідання «круглого столу» з питань 

розвитку малого і середнього підприємництва. 
 

Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Л. Антонець взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про Стратегію розвитку малого та 

середнього підприємництва у Полтавській області на 2021 ‒ 2027 роки». 

 

11. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної 

програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській 

області на 2017 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

Л. Антонець, яка прозвітувала про стан реалізації заходів програми протягом 

2017 – 2020 років. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

В. Кордубан щодо темпу зростання кількості суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

О. Матюшенко щодо практики діяльності Гадяцького районного фонду 

підтримки підприємництва. 
 

Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Л. Антонець взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання Комплексної програми 

розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 ‒ 

2020 роки». 

 

12. Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну програму 

розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 

2021 ‒ 2023 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

Л. Антонець, яка поінформувала про обсяги фінансування програми, основні 

напрями діяльності, стан розвитку малого та середнього підприємництва 

області, пріоритети розвитку. 
 

 

Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Л. Антонець взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про Комплексну програму розвитку 

малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 

роки». 
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13. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2018 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

С. Марчишинця, який прозвітував про стан реалізації напрямів та заходів 

програми протягом 2018 – 2020 років. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

В. Куцовол запитав про дороги, на яких буде облаштовано габаритно-вагові 

комплекси. 

В. Кордубан про онлайн-інформування громадськості про проходження 

транспортними засобами габаритно-вагового контролю. 

А. Удовиченко про спосіб роботи дистанційного вагового контролю. 
 

Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання обласної Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2018 ‒ 2020 роки». 

 

14. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

С. Марчишинця, який проінформував про проблеми, на розв’язання яких 

спрямовані заходи програми, основні напрями реалізації програми, про 

запровадження цифрових технологій в організації пасажирських перевезень. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

В. Куцовол щодо місць розташування та роботи вагових комплексів на дорогах 

державного та місцевого значення, контролю за пасажирськими перевезеннями. 

О. Матюшенко щодо презентації стратегії терміном на 5 років розміщення 

вагових комплексів на дорогах Полтавської області.  
 

Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома. 

2. Рекомендувати Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації 

облдержадміністрації: 

2.1.  Здійснити заходи щодо посилення контролю у сфері пасажирських 

перевезень у частині використання пасажирського автотранспорту, який 

працює на маршрутах Полтавської області; 

2.2.  Розробити та надати на наступні 5 років план розвитку з 

визначенням місць розташування та роботи вагових комплексів на дорогах 

державного та місцевого значення. 

3. Підтримати проєкт рішення «Про обласну Програму підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки».  
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15. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми розвитку 

та підтримки Полтавського обласного комунального підприємства 

«Аеропорт-Полтава» на 2017 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

С. Марчишинця, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів 

програми протягом 2017 – 2020 років. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

О. Біленький щодо відсутності опалення у приміщенні аеровокзалу. 

Р. Телятник щодо авіакомпаній, з якими укладено угоди на перевезення 

пасажирів. Надав пояснення щодо доцільності добудови аеропорту в умовах 

економічної вигоди.  

В. Окара надав роз’яснення про авіакомпанії, що мають наміри здійснювати 

авіаперевезення з аеропорту «Полтава». 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання Програми розвитку та 

підтримки Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-

Полтава» на 2017 ‒ 2020 роки».  

 

16. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку та 

підтримки Полтавського обласного комунального підприємства 

«Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

С. Марчишинця, який надав інформацію про напрями розвитку аеропорту,  

питання, на розв’язання яких спрямована програма, шляхи їх вирішення, обсяги 

фінансування із державного та обласного бюджетів. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

І. Сидоренко проінформував, що постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку даний проєкт рішення не підтримала та рекомендувала його 

доопрацювати. 

О. Синєгубов зазначив, що програми відпрацьована за всіма вимогами і 

стандартами, що висуваються до підготовки програм, та про необхідність 

державного фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги. 

І. Близнюк, О. Діденко щодо перспектив розвитку туризму у контексті 

розбудови аеропорту. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома. 
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2. Підтримати проєкт рішення «Про Програму розвитку та підтримки 

Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 

2021 ‒ 2023 роки».  

 

17. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної 

програми соціального захисту населення і соціального забезпечення 

населення області на 2013 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

Л. Корнієнко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2013 – 2020 років. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Л. Корнієнко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання Комплексної програми 

соціального захисту населення і соціального забезпечення населення області на 

2013 ‒ 2020 роки».  

 

18. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Комплексної 

програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 

2025 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

Л. Корнієнко, яка проінформувала про план заходів, які будуть реалізовуватися 

у наступні роки, спрямовані на підтримку вразливих категорій населення. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

О. Діденко щодо проведення вакцинація незахищених категорій населення. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Л. Корнієнко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки».  

 

 

 

 

 

19. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної 

програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної 

сфери в Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Пилипенко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2016 – 2020 років. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
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В. Куцовол щодо співпраці із районними та місцевими засобами масової 

інформації. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Пилипенко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання Комплексної програми 

комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в 

Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки».  

 

20. Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну програму 

комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Пилипенко, яка проінформувала, що дана програма є продовженням 

попередньої із новими акцентами на впровадження сучасних інформативно-

комунікативних технологій, цифрових технологій, вивченні громадської думки, 

залученні громадськості до суспільно-значущих проєктів та програм, 

поінформованості населення про напрямки та результати роботи державних 

органів, органів місцевого самоврядування. 
 

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Пилипенко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про Комплексну програму комунікацій 

влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області 

на 2021 ‒ 2023 роки».  

 

21. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму з реалізації 

молодіжної політики на 2021 ‒ 2025 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка повідомила, що програма спрямована на забезпечення 

безпечності молодіжного середовища, підтримку здорового способу життя, 

інтегрованість в українське суспільство та світ. Зазначила про напрями 

програми та обсяги фінансування. 
 

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про обласну Програму з реалізації 

молодіжної політики на 2021 ‒ 2025 роки».  

 

22. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1288 «Про обласну Програму 
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оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 ‒ 2024 роки та затвердження 

порядків щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка зазначила про необхідність доповнення переліку категорій 

дітей, які мають державні гарантії на оздоровлення та відпочинок та внесення 

змін до Порядку організації заходів з відшкодування частини вартості путівки 

дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з 

оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Л. Босенко щодо переліку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

О. Діденко щодо перерозподілу коштів, які планувалися на проведення 

оздоровлення дітей, та у зв’язку із карантинними обмеженнями не були 

використані. 
 

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

надати перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.  

3. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 28 лютого 2020 року № 1288 «Про обласну Програму оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2020 ‒ 2024 роки та затвердження порядків щодо 

організації оздоровлення та відпочинку дітей».  

 

23. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Обласної цільової 

програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 ‒ 

2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2017 – 2020 років, обсяги використаних коштів. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

А. Удовиченко щодо фінансування обласних заходів Всеукраїнської військово-

спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура»). 
 

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання Обласної цільової 

програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 ‒ 2020 

роки».  

 

24. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання програми 

«Опікуємося освітою» на 2017 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 
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В. Ковальську, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2017 – 2020 років, обсяги використаних коштів. 
 

 

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання програми «Опікуємося 

освітою» на 2017 ‒ 2020 роки».  

 

25. Про проєкт рішення обласної ради «Про програму «Розвиток 

освітнього простору Полтавщини» на 2021 ‒ 2025 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка проінформувала про напрями програми, основні заходи, 

обсяги фінансування програми, та зазначила, що новим є запровадження 

обласного конкурсу «Кращий заклад освіти з інклюзивним навчанням». 
 

ВИСТУПИЛИ:  
 

А. Удовиченко щодо формування потреби у ноутбуках для вчителів. 
 

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про програму «Розвиток освітнього 

простору Полтавщини» на 2021 ‒ 2025 роки».  

 

26. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2017 – 2020 років, обсяги використаних коштів. 
 

 

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання обласної Програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки».  

 

 

27. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми 

розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Удовиченко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2016 – 2020 років, обсяги використаних коштів. 
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання обласної Програми 

розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки». 

 

28. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку туризму і 

курортів у Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Удовиченко, яка зазначила про основні напрями та заходи програми, види 

туристичних маршрутів та обсяги фінансування. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
 

Л. Босенко щодо способу інформування громадськості про туристичні 

маршрути та туристичні об’єкти області, про співпрацю з екскурсоводами, 

інвентаризації туристичних об’єктів та створення робочої групи з аналізу 

туристичних об’єктів та маршрутів. 

О. Діденко щодо визначення аеропорту «Полтава» як об’єкту туристичної 

інфраструктури. 

О. Синєгубов про перспектив розвитку туристичних маршрутів і туристичних 

«магнітів» області. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту культури і туризму облдержадміністрації 

спільно із КП «Аеропорт-Полтава» опрацювати питання щодо прокладення 

туристичних маршрутів, які поєднують аеропорт «Полтава».  

3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації з метою 

актуалізації, удосконалення туристичних маршрутів, виявлення об’єктів 

туристичної галузі створити робочу групу за участю депутатів обласної ради. 

4. Підтримати проєкт рішення «Про Програму розвитку туризму і 

курортів у Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки».  

 

29. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної 

Програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини 

в Полтавській області на 2018 ‒ 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Удовиченко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2018 – 2020 років, обсяги використаних коштів. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання Комплексної Програми 

розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській 

області на 2018 ‒ 2020 роки».  

 

30. Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну Програму 

розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Удовиченко, яка зазначила про основні напрями та заходи програми та обсяги 

фінансування програми. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
 

А. Удовиченко щодо розорювання курганів, їх інвентаризації. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про Комплексну Програму розвитку 

культури і мистецтва в Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки».  

 

31. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму збереження 

культурної спадщини Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Удовиченко, яка зазначила про основні напрями та заходи програми та обсяги 

фінансування. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
 

А. Удовиченко щодо розорювання курганів, їх інвентаризації. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту культури і туризму облдержадміністрації 

провести інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, інвентаризацію земель, 

на яких вони розташовані, та проінформувати територіальні громади 

Полтавської області про об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на їх 

території.  

3. Підтримати проєкт рішення «Про Програму збереження культурної 

спадщини Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки».  
 

32. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної 

Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради на 2020 рік». 
 

СЛУХАЛИ: 
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В. Лисака, який повідомив, що необхідність внесення змін полягає у 

забезпеченні належного функціонування, розвитку та співфінансуванні з 

обласного бюджету поточних видатків комунальних закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради, а також фінансування інших заходів у сфері 

охорони здоров’я. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
 

В. Куцовол щодо підтримки даної програми. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Лисака взяти до відома. 

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

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської 

обласної ради на 2020 рік».  
 

33. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження обласної 

Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради на 2021 рік». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Лисака, який проінформував, що з 1 квітня 2020 року комунальні заклади 

охорони здоров’я долучилися до програми медичних гарантій з Національною 

службою здоров’я України. Прийняття програми створює правові засади для 

запровадження фінансування заходів програми за рахунок коштів обласного 

бюджету. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
 

В. Кордубан, В. Куцовол щодо надання медичних послуг населенню. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Лисака взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

надати переліки платних, безплатних послуг, які надаються у медичних 

закладах, із зазначенням цін та алгоритму дій пацієнта.  

3. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження обласної Програми 

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської 

обласної ради на 2021 рік».  

 

34. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної 

Програми заходів з організації рятування людей на водних об’єктах 

Полтавської області на 2016 – 2020 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

С. Венгера, який проінформував, про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2016 – 2020 років, обсяги використаних коштів. 
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Венгера взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання регіональної Програми 

заходів з організації рятування людей на водних об’єктах Полтавської області 

на 2016 – 2020 роки».  

 

35. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження регіональної 

Програми заходів з організації рятування людей на водних об’єктах 

Полтавської області на 2021 – 2025 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

С. Венгера, який проінформував, про стан реалізації напрямів та заходів 

програми за період 2016 – 2020 років, обсяги використаних коштів. 
 

 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію С. Венгера взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання регіональної Програми 

заходів з організації рятування людей на водних об’єктах Полтавської області 

на 2016 – 2020 роки».  

 

36. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання дозволу 

ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ  ВИРОБНИЧОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження терміну дії кредитного 

договору з АТ «Полтава-банк». 
 

СЛУХАЛИ: 

Е. Реву, який проінформував, що подовження терміну дії кредитного договору 

ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ  ВИРОБНИЧОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» з АТ «Полтава-банк» пропонується у зв’язку із 

касовим розривом.  
 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В. Куцовол, О. Бєлоножко, А. Удовиченко, В. Кордубан, О. Синєгубов,                      

Л. Босенко щодо передачі ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у власність 

територіальної громади міста Полтава. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію Е. Реви взяти до відома. 

2. Провести спільне засідання із постійною комісією з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку з питання інформування ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» про 

свою діяльність, зокрема структуру збитків підприємства.  

3. Підтримати проєкт рішення «Про надання дозволу ПОЛТАВСЬКОМУ 

ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ  ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження 

терміну дії кредитного договору з АТ «Полтава-банк».  

 

37. Про проєкт рішення обласної ради «Про виключення нежитлової 

будівлі учбового корпусу № 2 за адресою: м. Лубни, вул. Інститутська, 62 з 

переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області, що підлягають приватизації». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Мороховця, який повідомив про виключення нежитлової будівлі учбового 

корпусу № 2 за адресою: м. Лубни, вул. Інститутська, 62 з переліку об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, 

що підлягають приватизації, у зв’язку із руйнуванням будівлі. 
 

 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято.  
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про виключення нежитлової будівлі 

учбового корпусу № 2 за адресою: м. Лубни, вул. Інститутська, 62 з переліку 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області, що підлягають приватизації».  

 

38. Про проєкт рішення обласної ради «Про приватизацію шляхом 

продажу на аукціоні комплексу нежитлових будівель та споруд за адресою: 

Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, вул. Садова, 31». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Мороховця, який проінформував, що рішення має на меті ефективне 

використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  

Полтавської області та збільшення надходжень до обласного бюджету. 
 

 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні комплексу нежитлових будівель та споруд за адресою: Полтавська 

обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, вул. Садова, 31».  

 



 

24 

 

 

39. Про проєкт рішення обласної ради «Про приватизацію шляхом 

продажу на аукціоні будівель та споруд за адресою: Полтавська обл.,                       

м. Кременчук, вул. Локомотивна, 25». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Мороховця, який проінформував, що рішення має на меті ефективне 

використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст  

Полтавської області та збільшення надходжень до обласного бюджету. 
 

 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про приватизацію шляхом продажу на 

аукціоні будівель та споруд за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук,                   

вул. Локомотивна, 25».  

 

40. Про проєкт рішення обласної ради «Про передачу цілісного майнового 

комплексу обласного комунального підприємства Видавництва «Гадяч». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Мороховця, який проінформував, що проєкт рішення підготовлений на 

підставі рішення Гадяцької міської ради від 28.06.2020 «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття у комунальну власність цілісного майнового комплексу 

юридичної особи – Видавництво «Гадяч». 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома. 

2. Управлінню майном обласної ради надати: 

2.1. перелік підприємств, установ, організацій спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, у тому числі які 

передані в оперативне управління Полтавській обласній державній 

адміністрації; 

2.2. перелік об’єктів нерухомості спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області, відповідних земельних ділянок з 

визначенням права власності або права користування земельними ділянками 

під цими об’єктами. 

3. Підтримати проєкт рішення «Про передачу цілісного майнового 

комплексу обласного комунального підприємства Видавництва «Гадяч».  

 

41. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1313 «Про прийняття 

каналізаційних мереж колективу забудовників «Юріївський» у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

СЛУХАЛИ: 
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І. Мороховця, який проінформував про необхідність внесення змін щодо 

виправлення розбіжностей у протяжності мережі, діаметрах та матеріалах 

трубопроводів.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

В. Куцовол, Л. Босенко, О. Бєлоножко, О. Діденко щодо передачі                           

КП ПОР «Полтававодоканал», ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» у 

власність територіальної громади міста Полтави. 

Е. Рева надав пояснення, що у разі неприйняття рішення                                               

КП ПОР «Полтававодоканал», у разі аварії, не зможе обслуговувати 

каналізаційні мережі колективу забудовників «Юріївський». 
 

 Л. Босенко поставила на голосування пропозицію «Підтримати проєкт рішення 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1313 

«Про прийняття каналізаційних мереж колективу забудовників «Юріївський» у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

Голосували: за – 3, проти – 0, утримались – 3, не голосували – 5. Рішення не 

прийнято.  

 

42. Про проєкт рішення обласної ради «Про деякі питання оренди майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Мороховця, який проінформував, що з метою приведення до норм чинного 

законодавства пропонується впорядкувати відносини управління, що 

виникають у сфері оренди майна спільної власності територіальних громад 

області. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про деякі питання оренди майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».  

 

43. Про проєкт рішення обласної ради «Про включення житлового будинку 

з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Полтавська обл., 

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що 

підлягають приватизації». 
 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

І. Мороховця, який проінформував, що даний об’єкт не використовується              

КП ПОР «Полтававодоканал», пропонується його включити до переліку 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області, що підлягають приватизації. 
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про включення житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Полтавська обл.,                   

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають 

приватизації».  

 

44. Про проєкт рішення обласної ради «Про приймання-передачу майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області». 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Мороховця, який проінформував, що проєктом рішення пропонується перелік 

майна, що передається безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селиш, міст Полтавської області та перелік майна, що передається 

безоплатно в межах спільної власності територіальних громад сіл, селиш, міст 

Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В. Куцовол запропонував виключити пункт 1 проєкту рішення. 
 

Л. Босенко поставила на голосування пропозицію: «Виключити пункт 1 проєку 

рішення щодо прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області каналізаційної насосної станції з обладнанням та 

зовнішню напірну та самопливну мережу водовідведення за адресою: вул. 

Коваля, 3, м. Полтава на баланс у господарське відання, як внесок до розміру 

статутного капіталу КП ПОР «Полтававодоканал» з балансу Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  
 

 

Л. Босенко поставила на голосування пропозицію «Підтримати проєкт рішення 

«Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області» з урахуванням попередньої пропозиції». 
 

Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. Рішення не 

прийнято.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній раді прийняти рішення за виключенням 

пункту 1 проєкту рішення щодо прийняття у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області каналізаційної насосної станції з 

обладнанням та зовнішньої напірної та самопливної мережі водовідведення за 

адресою: вул. Коваля, 3, м. Полтава.  
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45. Про проєкт рішення обласної ради «Про передачу цілісного майнового 

комплексу Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності 

територіальної громади міста Миргорода». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка проінформувала, що проєктом рішення передбачено 

безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області цілісного майнового комплексу Миргородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської 

обласної ради до комунальної власності територіальної громади міста 

Миргорода. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про передачу цілісного майнового 

комплексу Миргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної 

громади міста Миргорода».  

 

46. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава,                           

вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка проінформувала, що передача будівлі спортивної школи за 

адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області дозволить провести невідкладні 

відновлювальні роботи будівель за рахунок коштів обласного бюджету. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава,                           

вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області».  

47. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Обласного 

комунального підприємства «Глобинське видавництво «Поліграфсервіс» 

та Комунального підприємства Полтавської обласної ради Видавництво 

«Кобеляки» шляхом приєднання до Комунального видавництва «Лубни». 
 

СЛУХАЛИ: 
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В. Пилипенко, яка повідомила, видавництва створювалися у 80-90-х роках 

минулого століття, були потужними підприємствами, фінансувалися з 

державного бюджету, наданий час обладнання морально застаріле, з метою 

ефективного використання активів пропонується провести відповідну 

реорганізацію. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Пилипенко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про реорганізацію Обласного 

комунального підприємства «Глобинське видавництво «Поліграфсервіс» та 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради Видавництво 

«Кобеляки» шляхом приєднання до Комунального видавництва «Лубни».  

 

48. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування 

комунальних закладів освіти, що знаходяться у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка проінформувала, що з метою приведення у відповідність до 

змін у Законі України «Про повну загальну освіту» пропонується 

перейменувати спеціальні заклади освіт, що знаходяться у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Пилипенко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про реорганізацію Обласного 

комунального підприємства «Глобинське видавництво «Поліграфсервіс» та 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради Видавництво 

«Кобеляки» шляхом приєднання до Комунального видавництва «Лубни».  

 

49. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Комунального 

закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської 

обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку 

Полтавської обласної ради та перепрофілювання і зміну найменування 

Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка надала інформацію про заходи, які необхідні для здійснення 

даної реорганізації. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 
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2. Підтримати проєкт рішення «Про реорганізацію Комунального закладу 

«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної 

ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку 

Полтавської обласної ради».  

 

50. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію комунальної 

організації (установи, закладу) Об’єднане автогосподарство закладів та 

установ охорони здоров’я Полтавської області шляхом перетворення в 

комунальне підприємство «Об’єднане автогосподарство закладів та 

установ охорони здоров’я Полтавської області Полтавської обласної ради». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Лисака, який повідомив, що Об’єднане автогосподарство закладів та установ 

охорони здоров’я створене для забезпечення ефективного управління та 

безперебійної роботи автотранспорту системи екстреної медичної допомоги 

Полтавської області, своєчасного забезпечення лікарняних закладів 

транспортними засобами, виїзду бригад фахівців обласних лікувально-

профілактичних закладів для надання консультативної допомоги жителям 

найвіддаленіших пунктів області, доставки тяжкохворих в науково-дослідні 

інститути України тощо. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Лисака взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про реорганізацію комунальної 

організації (установи, закладу) Об’єднане автогосподарство закладів та установ 

охорони здоров’я Полтавської області шляхом перетворення в комунальне 

підприємство «Об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони 

здоров’я Полтавської області Полтавської обласної ради».  

 

51. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального 

підприємства «Полтавський обласний інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Полтавський обласний центр громадського 

здоров’я Полтавської обласної ради». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Лисака, який повідомив, що метою реорганізації є забезпечення 

переорієнтації фокусу системи охорони здоров’я від політики лікування до 

політики зміцнення здоров’я і попередження захворювань, реалізації принципу 

«Врахування інтересів здоров’я в усіх сферах державної політики». 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Лисака взяти до відома. 
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2. Підтримати проєкт рішення «Про реорганізацію комунального 

підприємства «Полтавський обласний інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до 

комунального підприємства «Полтавський обласний центр громадського 

здоров’я Полтавської обласної ради».  

 

52. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження обласної 

програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка проінформувала про основні напрями та обсяги фінансування 

програми. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження обласної програми 

«Громадські бюджети Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки».  

 

53. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на                                    

2021 ‒ 2023 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка проінформувала про основні напрями та обсяги фінансування 

програми. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки».  

 

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

2021 рік». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка зазначила, що план роботи обласної ради формувався на 

підставі пропозицій профільних департаментів, постійних комісій обласної 

ради, при потребі до нього можна вносити зміни. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

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

2021 рік».  
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55. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження плану діяльності 

Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2021 рік». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка зазначила, що план діяльності Полтавської обласної ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік підготовлено у 

відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження плану діяльності 

Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 

рік».  

 

56. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Регламенту 

Полтавської обласної ради восьмого скликання». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка поінформувала про суть змін, які внесені до документу.  
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Регламенту 

Полтавської обласної ради восьмого скликання».  

 

57. Про проєкт рішення обласної ради «Про президію обласної ради». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка зазначила, що президія обласної ради утворюється для 

підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, які плануються до 

розгляду на сесіях обласної ради, вивчення, попереднього розгляду і підготовки 

питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за ввиконанням 

рішень ради.  
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про президію обласної ради».  

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

про постійні комісії обласної ради». 
 

СЛУХАЛИ: 
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Т. Паутову, яка повідомила про необхідність проведення засідань постійних 

комісій у режимі відеоконференції в умовах карантину, режиму надзвичайної 

ситуації, введення надзвичайного стану. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про 

постійні комісії обласної ради».  

 

59. Про проєкт рішення обласної ради «Про відзнаки Полтавської обласної 

ради». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка повідомила про актуалізацію положень про відзнаки 

Полтавської обласної ради та про суть внесених змін. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про відзнаки Полтавської обласної ради».  

 

60. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Положення про 

порядок та умови надання разової грошової допомоги». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка повідомила про порядок та умови надання разової грошової 

допомоги громадянам, зазначила про внесені зміни. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Положення про 

порядок та умови надання разової грошової допомоги».  

 

61. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Полтавської обласної ради та опису 

посвідчення помічника-консультанта депутата Полтавської обласної 

ради». 
 

СЛУХАЛИ: 

Т. Паутову, яка повідомила, що зміни стосуються видання посвідчення 

помічника-консультанта депутата Полтавської обласної ради з фотографією, 

встановлено механізм повернення посвідчення і дату встановлення статусу 

помічника депутата. 
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Полтавської обласної ради та опису 

посвідчення помічника-консультанта депутата Полтавської обласної ради».  

 

62. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму розвитку 

фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки». 
 

СЛУХАЛИ: 

В. Ковальську, яка проінформувала про основні напрями програми та обсяги 

фінансування. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 4. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про обласну Програму розвитку фізичної 

культури і спорту на 2021 – 2024 роки».  

 

63. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 

Л. Босенко щодо розгляду листів про виділення коштів на ремонт школи 

Козельщинської громади, про надання допомоги закладам УТОГ/УТОС, про 

ремонт дорожнього покриття на наступному засіданні постійної комісії.  

 

 

 

Голова постійної комісії      Л. БОСЕНКО 

 

 

 

Секретар постійної комісії   В. КОРДУБАН  

 

 

 

 


