
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 2 порядку денного

«Про виконання Програми економічного та соціального розвитку
Полтавської області на 2020 рік»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію М. Калініна взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми

економічного та соціального розвитку Полтавської області на 2020 рік» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 3 порядку денного

«Про затвердження звітів про результати проведення моніторингу та з
оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської
області за 2020 рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів з її

реалізації на період 2018 ‒ 2020 років»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію М. Калініна взяти до відома.
2. На наступному засіданні постійної комісії обласної ради з питань

бюджету та управління майном розглянути питання про стан виконання Програми
розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними
напрямками на період до 2027 року за І півріччя 2021 року.

3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження звітів про
результати проведення моніторингу та з оцінки результативності реалізації
Стратегії розвитку Полтавської області за 2020 рік і в цілому за весь період дії та
Плану заходів з її реалізації на період 2018 ‒ 2020 років» та рекомендувати його
на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 4 порядку денного

«Про виконання Програми зайнятості населення Полтавської області
на 2018 ‒ 2020 роки»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію К. Клавдієвої взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми

зайнятості населення Полтавської області на 2018 ‒ 2020 роки» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого
скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 5 порядку денного

«Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до

Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒
2023 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії
обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 6 порядку денного

«Про внесення змін до Схеми планування території Полтавської області»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Кулинича взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Схеми

планування території Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 7 порядку денного

«Про попередній розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку
підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі

послуги населенню області»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Управлінню майном обласної ради:

2.1. Рекомендувати включити до Переліку підприємств, установ,
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню області
підприємства, установи, організації державної та комунальної форми власності,
ПАТ «Полтаваплемсервіс», ТОВ «Лубенське племпідприємство» та внести
відповідний проєкт рішення на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної
ради.

2.2. На наступне засідання постійної комісії надати інформацію щодо
майна ПАТ «Полтаваплемсервіс», ТОВ «Лубенське племпідприємство»;

2.3. На наступне засідання постійної комісії надати детальну інформацію
про підприємства, установи, організації недержавної форми власності, які
рекомендуються визначити такими, що надають соціально важливі послуги
населенню області: перелік об’єктів майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, яке буде виставлятися на електронний аукціон, із
зазначенням адреси (номеру кімнати), номеру телефону і характеристики майна.

3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
проаналізувати Перелік підприємств, установ, організацій недержавної форми
власності, які рекомендуються визначити такими, що надають соціально важливі
послуги населенню області та, у разі необхідності, внести відповідні зміни до
нього.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 8 порядку денного

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 червня 2020 року
№ 1366 «Про реорганізацію шляхом перетворення Великосорочинської

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів
Миргородського району Полтавської обласної ради у

Великосорочинський ліцей Полтавської обласної ради»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення

обласної ради від 03 червня 2020 року № 1366 «Про реорганізацію шляхом
перетворення Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради у
Великосорочинський ліцей Полтавської обласної ради» та рекомендувати його на
розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 9 порядку денного

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 червня 2020 року
№ 1367 «Про реорганізацію шляхом перетворення Андріївської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів

Новосанжарського району Полтавської обласної ради в Андріївський
ліцей Полтавської обласної ради»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення

обласної ради від 03 червня 2020 року № 1367 «Про реорганізацію шляхом
перетворення Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради в Андріївський
ліцей Полтавської обласної ради» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 10 порядку денного

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 09 квітня 2021 року
№ 154 «Про зміну типу та найменування комунального закладу
«Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів

Полтавської обласної ради»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення

обласної ради від 09 квітня 2021 року № 154 «Про зміну типу та найменування
комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 11 порядку денного

«Про зміну найменування комунального закладу «Кременчуцька
спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені

І.М. Піддубного Полтавської обласної ради»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування

комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного
профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 12 порядку денного

«Про зміну найменування комунального закладу «Полтавська
спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів

Полтавської обласної ради»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування

комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного
профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» та рекомендувати його на
розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 13 порядку денного

«Про зміну типу та найменування комунального закладу «Полтавський
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка

Полтавської обласної ради»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та

найменування комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 14 порядку денного

«Про стан виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію П. Кропивки взяти до відома.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 15 порядку денного

«Про результати розгляду Полтавською обласною державною
адміністрацією листа Управління Служби безпеки України в Полтавській

області щодо проведення комісійної перевірки правомірності
використання керівним складом в/ч А0312 виділених обласним бюджетом

коштів»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію С. Венгера взяти до відома.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web:oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 04 червня 2021 року з питання № 1 порядку денного

«Про попередній розгляд проєкту рішення «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати переукласти контракт з директором Полтавського

академічного обласного українського музично-драматичного театру
ім. М.В. Гоголя Андрієнком О. М. строком на 3 роки.

3. Рекомендувати переукласти контракт з директором Токарівського
психоневрологічного інтернату Барвінком Л.П. строком на 3 роки.

4. Рекомендувати переукласти контракт з директором Кобеляцького
психоневрологічного будинку-інтернату Онищенком М. С. строком на 3 роки.

5. Рекомендувати проєкт рішення обласної ради «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області» на розгляд
пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

Голова комісії Л. БОСЕНКО


