
 

 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради  

з питань регламенту, депутатської діяльності,  

цифрового розвитку, інформаційної сфери,  

зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО 

 

 

8 квітня 2021 року                               м. Полтава                                           № 3 

              

 

Головуючий: Кульчинський Микола Георгійович – голова постійної комісії.  

 

Присутні члени комісії: Бондар Микола Митрофанович, Лебедин Юрій Якович,                  

Ярошенко Володимир Михайлович. 

Відсутні члени комісії: Тарашевська Світлана Казимирівна. 

Склад комісії: 5 депутатів. Кворум є. 

 

Взяли участь:  

 
 

  

Руроєва 

Лілія Олександрівна 
заступник голови обласної ради 

Глушко 

Володимир Іванович 
заступник керуючого справами – начальник відділу 

організаційного забезпечення діяльності ради 

виконавчого апарату обласної ради 

Стронська 

Тетяна Вікторівна 
уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції – консультант відділу 

юридичного забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

Марчишинець 

Сергій Миколайович 
тимчасово виконувач обов’язків начальника 

Управління інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної державної 

адміністрації 
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Панченко  

Ігор Ігорович 

заступник голови Полтавської обласної державної 

адміністрації  

Ніколаєв  

Юрій Євгенійович 

директор обласного комунального інформаційного 

агентства «Новини Полтавщини» 

 

Представники ЗМІ (для висвітлення) 
 

 

Голова постійної комісії М. Кульчинський повідомив, що на розгляд постійної 

комісії надійшло додаткове питання: 

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

ради». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за включення до порядку денного додаткового питання: 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного додаткове питання. 

 

М. Кульчинський запропонував затвердити порядок денний засідання постійної 

комісії в цілому. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: розглянути питання порядку денного блоками та затвердити 

порядок денний  в цілому. 

 

Порядок денний: 

 

1 Про звіт директора обласного комунального інформаційного агентства 

“Новини Полтавщини” Ю. Ніколаєва. 

2 Про розгляд пропозицій депутатів Полтавської обласної ради                                    

М. Кульчинського та В. Ярошенка. 

3 Про пропозиції депутатки Полтавської обласної ради Ю. Цибульської 

щодо перейменування та розширення кола питань, що відносяться до 

компетенції постійних комісій. 

4 Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень обласної 

ради». 

5 Різне. 

 

М. Кульчинський перед початком розгляду питань порядку денного наголосив, 

що відповідно до Рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні 
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постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді 

питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного 

самостійного публічного оголошення про це під час засідання. 

 

Розгляд питань порядку денного 

 

1. Про звіт директора обласного комунального інформаційного агентства 

“Новини Полтавщини” Ю. Ніколаєва. 

 

СЛУХАЛИ: Ю. Ніколаєв повідомив, що основною метою діяльності агентства є 

всебічне висвітлення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів 

України, органів місцевого самоврядування, центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, актуальних проблем державотворення, і життя суспільства, 

питань науки та культури, соціально – економічного та суспільно – політичного 

життя України та Полтавської області. Основними напрямками діяльності 

агентства є збирання, обробка, підготовка, зберігання та поширення інформації. З 

2004 року ОКІА «Новини Полтавщини» здійснює свою діяльність і через мережу 

Інтернет. Інформаційні матеріали на сайті розподіляються у 8 тематичних блоках 

«Полтавщина», «Україна», «Децентралізація», «Кримінал», «Спорт», 

«Пресрелізи», «Анонс». З метою прозорого та об’єктивного висвітлення 

діяльності обласної влади агентством налагоджена активна співпраця з 

Полтавською обласною радою, Полтавською обласною державною 

адміністрацією, її апаратом та структурними підрозділами.  

 

ВИСТУПИЛИ: В. Ярошенко, М Кульчинський, які задали ряд питань, що 

стосуються діяльності ОКІА «Новини Полтавщини». 

 

М. Кульчинський запропонував інформацію директора обласного комунального 

інформаційного агентства «Новини Полтавщини» Ю. Ніколаєва взяти до відома. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію директора обласного комунального інформаційного 

агентства «Новини Полтавщини» Ю. Ніколаєва взяти до відома. 

 

2. Про розгляд пропозицій депутатів Полтавської обласної ради                                    

М. Кульчинського та В. Ярошенка. 

СЛУХАЛИ: М. Кульчинського, який повідомив, що розроблена ним пропозиція 

до Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання полягає у 

спрощенні процедури голосування за проєкти рішення у сесійній залі. 

 

М. Кульчинський запропонував: 

1. Підтримати пропозиції депутата обласної ради М. Кульчинського до 

Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання: 
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- пункт 1 статті 49: «Проєкт рішення приймається за основу, і якщо до нього не 

надходило пропозицій депутатів, відразу приймається і в цілому, коли за нього 

проголосувало більше половини депутатів від загального складу обласної ради»; 

 

- пункт 5 статті 49 доповнити першим абзацом «Головуючий на сесії може 

відразу поставити на голосування за основу та в цілому проєкт рішення, якщо у 

депутатів відсутні до нього правки, про що він зобов’язаний запитати перед 

голосуванням». 

2. Внести на друге пленарне засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання проєкт рішення «Про внесення змін, доповнень та 

викладення у новій редакції Регламенту Полтавської обласної ради восьмого 

скликання». 

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

 

ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати пропозиції депутата обласної М. Кульчинського до 

Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання: 

- пункт 1 статті 49: «Проєкт рішення приймається за основу, і якщо до нього не 

надходило пропозицій депутатів, відразу приймається і в цілому, коли за нього 

проголосувало більше половини депутатів від загального складу обласної ради»; 

- пункт 5 статті 49 доповнити першим абзацом «Головуючий на сесії може 

відразу поставити на голосування за основу та в цілому проєкт рішення, якщо у 

депутатів відсутні до нього правки, про що він зобов’язаний запитати перед 

голосуванням». 

2. Внести на друге пленарне засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання проєкт рішення «Про внесення змін, доповнень та 

викладення у новій редакції Регламенту Полтавської обласної ради восьмого 

скликання». 

 

М. Кульчинський запропонував розглянути пропозиції депутата обласної ради   

В. Ярошенка до Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання на 

черговому засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

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

громадськістю та дотримання прав учасників АТО. 

 

3. Про пропозиції депутатки Полтавської обласної ради Ю. Цибульської щодо 

перейменування та розширення кола питань, що відносяться до компетенції 

постійних комісій. 

СЛУХАЛИ: М. Кульчинського, який повідомив про пропозицію депутатки 

Полтавської обласної ради Ю. Цибульської щодо перейменування та 

розширення кола питань, що відносяться до компетенції постійних комісій. 

ВИСТУПИЛИ: В. Ярошенко, М Кульчинський, М. Бондар, які висловили думку 

про недоцільність перейменування постійних комісій обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, 

зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО та з питань бюджету 

та управління майном. Також М. Кульчинський зазначив, що депутат обласної 
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ради може брати участь у засіданні кожної постійної комісії і висловлювати свою 

думку з того чи іншого питання.  

В. Ярошенко зауважив, що доцільність включення до компетенції постійних 

комісій обласної ради додаткових питань має вирішуватися безпосередньо 

постійними комісіями. 

М. Кульчинський запропонував: 

1. Не підтримувати пропозицію депутатки Полтавської обласної ради                

Ю. Цибульської щодо перейменування постійної комісії обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, 

зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. 

2. Підтримати пропозицію депутатки Ю. Цибульської щодо включення до 

компетенції постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури 

питань гендерної рівності та інновацій. 

3. Не підтримувати пропозицію депутатки Полтавської обласної ради                 

Ю. Цибульської щодо перейменування постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 1. Не підтримувати пропозицію депутатки Полтавської обласної 

ради Ю. Цибульської щодо перейменування постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної 

сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. 

2. Підтримати пропозицію депутатки Ю. Цибульської щодо включення до 

компетенції постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури 

питань гендерної рівності та інновацій. 

3. Не підтримувати пропозицію депутатки Полтавської обласної ради                 

Ю. Цибульської щодо перейменування постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

 

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

ради». 

СЛУХАЛИ: М. Кульчинський повідомив що, проєкт рішення передбачає 

внесення змін до рішень другого пленарного засідання першої сесії обласної 

ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 13 «Про утворення та обрання 

постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління 

майном», № 15 «Про утворення та обрання постійної комісії Полтавської ради з 

питань паливно – енергетичного комплексу та використання надр», № 16 «Про 

утворення та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин» в частині складу постійних комісій. 

 

ВИСТУПИЛИ: В. Ярошенко, який задав запитання щодо переходу депутата 

обласної ради зі складу однієї комісії в іншу. І чи є такий перехід особистим 

правом депутата?  
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Л. Руроєва повідомила, що підставою розроблення проєкту рішення «Про 

внесення змін до рішень обласної ради» є рекомендації постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету та управління майном. 

М. Бондар зазначив, що питання складу постійних комісій обласної ради 

вирішується на пленарному засіданні сесії обласної ради. І відповідно 

вищезазначений проєкт рішення розглядатиметься на другому пленарному 

засіданні четвертої сесії обласної ради восьмого скликання. 

 

М. Кульчинський запропонував: 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень 

обласної ради». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 1 не голосували – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

рішень обласної ради». 

 

5. У «Різному» виступів не було.  

 

Голова постійної комісії       М. КУЛЬЧИНСЬКИЙ 

 

Секретар постійної комісії      М. БОНДАР 


