
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань  

бюджету та управління майном 

 

29 вересня 2022 року                       м. Полтава                                                  № 20 
 

Головуюча: Босенко Лариса Василівна – голова постійної комісії. 
 

Присутні: Процай Ігор Анатолійович – перший заступник голови постійної 

комісії, Кордубан Віктор Володимирович – секретар постійної комісії; Ващенко 

Олександр Володимирович (в режимі відеоконференції), Винниченко Оксана 

Вікторівна (в режимі відеоконференції), Мухтаров Фахраддін Аладдін-огли (в 

режимі відеоконференції), Тимоха Юрій Олександрович (в режимі 

відеоконференції), Стеценко Вячеслав Васильович, Удовиченко Андрій 

Вікторович (в режимі відеоконференції) – члени постійної комісії. 
 

Відсутні: Телятник Руслан Васильович – заступник голови постійної комісії; 

Куцовол Володимир Миколайович – член постійної комісії. 
 

Склад пості йної комісії – 11 осіб. Присутні – 9 осіб. Засідання є правомочним. 
 

Запрошені та присутні: 
 

Біленький 

Олександр Юрійович 

- голова Полтавської обласної ради (в режимі 

відеоконференції) 

Руроєва 

Лілія Олександрівна 

- заступник голови Полтавської обласної ради 

Усанова 

Ольга Петрівна 

- депутат обласної ради, заступник 

Кременчуцького міського голови 

Паутова 

Тетяна Олександрівна 

- заступник керівника апарату – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної ради 

Коморна 

Леся Федорівна 

- начальник Управління майном обласної ради 

Кончаковський 

Євген Олегович 

- директор Департаменту освіти і науки  обласної 

військової адміністрації 

Кропивка 

Павло Анатолійович 

- директор Департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації 

Стеблянко 

Віктор Миколайович  

- директор Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами обласної військової 

адміністрації 

Рева 

Едуард Васильович 

- начальник Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики обласної військової 

адміністрації  
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Босенко Л.В. поставила на голосування порядок денний за основу та вцілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.  
 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити порядок денний. 
 

1. Про прийняття майна за адресою: місто Кременчук, проспект Свободи, 

будинок 106 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області. 

2. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

3. Різне. 
 

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. 
 

 Наголосила, що враховуючи вимоги воєнного стану, з метою дотримання 

заходів безпеки та попереджання витоку інформації, що може призвести до 

обізнаності противника про оборонні заходи в області, під час проведення 

засідання постійної комісії утриматись від здійснення фото- та відеозйомок! 

 

Розгляд питань порядку денного. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про прийняття майна за адресою: місто Кременчук, проспект 

Свободи, будинок 106 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, 

проінформувала, що проєкт рішення підготовлено на підставі рішення 

позачергової XVI сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання від               

05 серпня 2022 року «Про безоплатну передачу майна, яке належить до 

комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, у 

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

рішення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 26 липня 2022 року № 437 «Про надання 

згоди на прийняття будівель та споруд за адресою: м. Кременчук, проспект 

Свободи, 106 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області». Зазначила, що проєктом рішення пропонується 

безоплатно прийняти майно у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області на баланс, в оперативне управління 

Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Полтавської обласної ради з комунальної власності Кременчуцької міської 

територіальної громади. 

 

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

прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  
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1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                    

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про прийняття майна за адресою: місто 

Кременчук, проспект Свободи, будинок 106 у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області» на розгляд пленарного засідання 

сесії обласної ради восьмого скликання в установленому порядку. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 
 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, проінформувала, 

що Управлінням майном обласної ради опрацьовано листи військових частин, 

проєктом рішення пропонується виділити кошти на потреби батальйонів 

територіальної оборони та військових частин.   

 

ВИСТУПИЛИ:  

Кордубан В.В., депутат обласної ради, щодо кількості 

військовослужбовців у батальйонах територіальної оборони області. 

Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном, щодо неможливості поширювати інформацію про кількість 

бійців батальйонів територіальної оборони; надання начальником Управління 

майном обласної ради Коморною Л.Ф. інформації щодо потреб для  

територіальної оборони та витрачених коштів. 

Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради, щодо 

придбання одягу, взуття, санітарно-технічних модулів, кухонних приладів, 

обігрівачів, віконних і дверних блоків, автомобіля із пересувною кухнею для 

потреб територіальної оборони та витрачених і запланованих коштів на ці 

потреби. 

Процай І.А., депутат обласної ради, щодо обов’язку держави забезпечувати 

зимовим одягом бійців територіальної оборони. 
  

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

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника Управління майном обласної ради                      

Коморної Л.Ф. взяти до відома. 
2. Постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

внести проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

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

на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради восьмого скликання в 

установленому порядку 

 

1. 3. Різне. 

 

Голова постійної комісії Лариса БОСЕНКО 

 

Секретар постійної комісії   Віктор КОРДУБАН  


