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
18 лютого 2021 року

м. Полтава

№2

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:
Лемешко
Олександр Миколайович
Руроєва
Лілія Олександрівна
Чепурко
Олексій Григорович
Паутова
Тетяна Олександрівна

перший заступник голови обласної ради

Глушко
Володимир Іванович

заступник керуючого справами – начальник відділу
організаційного забезпечення діяльності ради
виконавчого апарату обласної ради

Синявська
Тамара Григорівна

начальник відділу юридичного
виконавчого апарату обласної ради

Аранчій
Яніна Сергіївна

депутат обласної ради

заступник голови обласної ради
заступник голови обласної ради
заступник керівника апарату – керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради

забезпечення
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Гранчак
Наталія Степанівна
Дядик
Олег Олегович
Матюшенко
Олексій Володимирович
Степаненко
Ірина Вікторівна
Мороховець
Ігор Анатолійович

депутат обласної ради

Марчишинець
Сергій Миколайович

тимчасово виконувач обов’язків начальника
Управління
інфраструктури
та
цифрової
трансформації Полтавської обласної державної
адміністрації

Пилипенко
Вікторія Миколаївна

директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю обласної державної
адміністрації

Рижеченко
Катерина Сергіївна

заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації

Представники ЗМІ

(для висвітлення)

депутат обласної ради
депутат обласної ради
депутат обласної ради
заступник начальника управління майном обласної
ради

Перед початком засідання постійної комісії голова М. Кульчинський
запропонував вшанувати хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні, які загинули
18-20 лютого 2014 року.
Голова постійної комісії М. Кульчинський повідомив, що на розгляд постійної
комісії надійшли наступні додаткові питання:
1. Про Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною
радою та Волинською обласною радою.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про продовження договору оренди
єдиного майнового комплексу «Видавництво “Кременчук”».
3 Про протокольне доручення голови обласної ради на пленарному засіданні
третьої позачергової сесії обласної ради 14.01.2021.
4. Про розгляд звернень.
ГОЛОСУВАЛИ: за включення до порядку денного додаткових питань:
за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного додаткові питання.
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Голова постійної комісії М. Кульчинський запропонував розглянути питання
порядку денного блоками:
- перший блок– проєкти рішень;
- другий блок – доповіді Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації;
- третій блок - протокольне доручення голови обласної ради на пленарному
засіданні третьої позачергової сесії обласної ради 14.01.2021, розгляд звернень.
Та 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
2
3
4
5

Про проєкт рішення обласної ради «Про регіональну програму
інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021-2023 роки».
Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Порядку
використання прапорів на території Полтавської області».
Про проєкт рішення обласної ради «Про продовження договору оренди
єдиного майнового комплексу «Видавництво “Кременчук”».
Про Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Полтавською
обласною радою та Волинською обласною радою.
Про співпрацю органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування області з громадськими об’єднаннями щодо соціальної
адаптації, медичної та психологічної реабілітації учасників бойових дій,
родин загиблих воїнів та членів їх сімей.
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Про досвід та перспективи взаємодії органів державної влади Полтавської
області, органів місцевого самоврядування, місцевих ЗМІ щодо
забезпечення доступу громадян до соціально значущої інформації.

7

10

Про результати виконання у 2020 році проєктів громадських організацій, на
реалізацію яких надавалася фінансова підтримка з обласного бюджету.
Про випуск у 2020 році соціально значущих видань, що видаються за
кошти обласного бюджету, та погодження Плану на 2021 рік.
Про протокольне доручення голови обласної ради на пленарному засіданні
третьої позачергової сесії обласної ради 14.01.2021.
Про розгляд звернень.
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Різне.

8
9
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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
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 проєкт рішення обласної ради «Про регіональну програму інформатизації
«Цифрова Полтавщина» на 2021-2023 роки».
СЛУХАЛИ: С. Марчишинець повідомив по суті питання, а саме пояснив ключові
моменти регіональної Програми «Цифрова Полтавщина на 2021 – 2123 роки»
(далі – Програма). Наголосив, що основною метою Програми є підвищення рівня
доступності цифрових сервісів і послуг для громадян, формування безпечного
інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій,
впровадження інноваційних та передових ІТ-рішень для соціально-економічного
розвитку регіону.
ВИСТУПИЛИ: В. Ярошенко, який задав питання щодо розташування та
функціонування на території Полтавської області ЦНАПів. Наголосив на тому,
що дані установи могли б розташовуватися в приміщенні бібліотек. Звернув
увагу на те, що Програма має працювати в різних напрямках.
С. Марчишинець – повідомив, що в подальшому планується об’єднання сервісів
та сайтів,а також проведення круглих столів за участі депутатів обласної ради.
О. Матюшенко, який задав питання щодо механізму контролю серверів, а також
відсутності в програмі медсерверу.
С. Марчишинець – доповів, що даним питанням має займатися комунальне
підприємство.
І. Степаненко, яка озвучила низку зауважень, зі свого боку, до Програми. А також
наголосила на залученні громад для обговорення.
О. Дядика, який висловив власні зауваження.
М. Бондар, який запропонував підтримати проєкт рішення.
М. Кульчинський запропонував голосувати за підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про регіональну програму інформатизації «Цифрова
Полтавщина» на 2021-2023 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 1, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИСТУПИЛИ: І. Степаненко, яка запропонувала доопрацювати проєкт рішення
обласної ради «Про регіональну програму інформатизації «Цифрова
Полтавщина» на 2021-2023 роки».
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М. Кульчинський запропонував проголосувати за доопрацювання проєкту
рішення обласної ради «Про регіональну програму інформатизації «Цифрова
Полтавщина» на 2021-2023 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 1, проти - 0, утримались - 0, не голосували – 3
І. Степаненко, яка брала участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу,
проголосувала «за» підтримку пропозиції.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про регіональну
програму інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021-2023 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Порядку використання
прапорів на території Полтавської області».
СЛУХАЛИ: В. Ярошенка, який повідомив, що Полтавська область – одна з
областей, біля адмінбудівель якої не вивішується прапор області. Тому було
розроблено Порядок використання прапорів на території Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ: М. Кульчинський, який запропонував пункт пункт 7 Порядку
використання прапорів на території Полтавської викласти у новій редакції:
«Щороку 18 лютого на знак вшанування героїв Небесної Сотні та в день
віддання військових почестей – на знак вшанування героїв, що загинули на
російсько-українській війні та були уродженцями Полтавської області,
Державний Прапор України, прапор Полтавської області приспускається на
половину висоти прапорової щогли (флагштоку) таким чином, щоб нижня
крайка полотнища знаходилася на її середині».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
М. Кульчинський запропонував проголосувати за підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про затвердження Порядку використання прапорів на території
Полтавської області» в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Пункт 7 Порядку використання прапорів на території
Полтавської викласти у новій редакції:
- «Щороку 18 лютого на знак вшанування героїв Небесної Сотні та в день
віддання військових почестей – на знак вшанування героїв, що загинули на
російсько-українській війні та були уродженцями Полтавської області,
Державний Прапор України, прапор Полтавської області приспускається на
половину висоти прапорової щогли (флагштоку) таким чином, щоб нижня
крайка полотнища знаходилася на її середині».
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2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Порядку
використання прапорів на території Полтавської області» в цілому.
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про продовження договору оренди
єдиного майнового комплексу «Видавництво “Кременчук”».
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який проінформував про суть проєкту рішення.
М. Кульчинський запропонував проголосувати за підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про продовження договору оренди єдиного майнового комплексу
«Видавництво “Кременчук”».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про продовження
договору оренди єдиного майнового комплексу «Видавництво “Кременчук”».
4. Про Меморандум про міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною
радою та Волинською обласною радою.
СЛУХАЛИ: Т Паутову, яка повідомила по суті питання та зазначила, що
затвердження Меморандуму про міжрегіональну співпрацю між Полтавською
обласною радою та Волинською обласною радою поглибить, розширить та
зміцнить міжрегіональне співробітництво між областями.
М. Кульчинський запропонував проголосувати за пропозицію:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Меморандум про
міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною радою та Волинською
обласною радою».
2. Постійній комісії обласної ради з регламенту, депутатської діяльності,
цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та
дотримання прав учасників АТО внести на розгляд чергової сесії обласної ради
восьмого скликання проєкт рішення обласної ради «Про Меморандум про
міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною радою та Волинською
обласною радою».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Меморандум
про міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною радою та
Волинською обласною радою».
2. Постійній комісії обласної ради з регламенту, депутатської діяльності,
цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та
дотримання прав учасників АТО внести на розгляд чергової сесії обласної ради
восьмого скликання проєкт рішення обласної ради «Про Меморандум про
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міжрегіональну співпрацю між Полтавською обласною радою та Волинською
обласною радою».
5. Про співпрацю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
області з громадськими об’єднаннями щодо соціальної адаптації, медичної та
психологічної реабілітації учасників бойових дій, родин загиблих воїнів та
членів їх сімей.
СЛУХАЛИ: В. Пилипенко, яка повідомила, що з метою налагодження в області
ефективних механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства,
забезпечення прозорості та відкритості, якості підготовки та прийняття рішень з
важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської
думки, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації приділяє належну увагу співпраці з громадськими
об’єднаннями учасників бойових дій і членів сімей загиблих та сприяє у
вирішенні їх статутних завдань за рахунок коштів Комплексної програми
комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в
Полтавській області.
ВИСТУПИЛИ: В. Ярошенко, який задав запитання щодо визначення осіб, що
приймали гуманітарну участь у антитерористичній операції як таких, що
потребують соціального захисту, соціальної адаптації, медичної та психологічної
реабілітації.
М. Кульчинський висловив думку щодо планування на вересень-жовтень 2021
року спільного засідання постійних комісій обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з
громадськістю та дотримання прав учасників АТО, з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення за участю представників Громадських
організацій, учасників АТО та ООС та керівників Департаментів Полтавської
обласної державної адміністрації.
М. Кульчинський запропонував проголосувати за пропозицію:
1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації В. Пилипенко
взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації продовжити реалізацію на місцевому рівні державної
політики щодо соціального захисту, медичного обслуговування, соціально –
психологічної реабілітації учасників бойових дій, родин загиблих воїнів та
членів їх сімей, комунікацію з громадськими об’єднаннями ветеранів щодо
вирішення на місцевому рівні питань ветеранів.
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3. Визнати осіб, що приймали гуманітарну участь у антитерористичній операції
як таких, що потребують соціального захисту, соціальної адаптації, медичної та
психологічної реабілітації.
4. Запланувати на вересень-жовтень 2021 року спільне засідання постійних
комісій обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового
розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав
учасників АТО, з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення за
участю представників Громадських організацій, учасників АТО та ООС та
керівників Департаментів Полтавської обласної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації
В. Пилипенко взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації продовжити реалізацію на місцевому рівні державної
політики щодо соціального захисту, медичного обслуговування, соціально –
психологічної реабілітації учасників бойових дій, родин загиблих воїнів та
членів їх сімей, комунікацію з громадськими об’єднаннями ветеранів щодо
вирішення на місцевому рівні питань ветеранів.
3. Визнати осіб, що приймали гуманітарну участь у антитерористичній операції
як таких, що потребують соціального захисту, соціальної адаптації, медичної та
психологічної реабілітації.
4. Запланувати на вересень-жовтень 2021 року спільне засідання постійних
комісій обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового
розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав
учасників АТО, з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення за
участю представників Громадських організацій, учасників АТО та ООС та
керівників Департаментів Полтавської обласної державної адміністрації.
6. Про досвід та перспективи взаємодії органів державної влади Полтавської
області, органів місцевого самоврядування, місцевих ЗМІ щодо забезпечення
доступу громадян до соціально значущої інформації.
СЛУХАЛИ: В. Пилипенко, яка повідомила, що Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (далі –
Департамент) відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації» виконує інформаційно – аналітичні
функції та забезпечує зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю.
Зокрема, Департамент забезпечує своєчасне попереднє інформування
представників ЗМІ про важливі заходи в області та за її межами шляхом
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оприлюднення планів обласної державної адміністрації. Для реалізації основних
завдань Департамент використовує найефективніші та різноманітні
комунікаційні канали.
ВИСТУПИЛИ: М. Кульчинський, О. Дядик, В. Ярошенко, які задали запитання
щодо висвітлення діяльності депутатів Полтавської обласної ради.
О. Чепурко запропонував заслухати на черговому засіданні постійних комісій
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку,
інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників
АТО звіт директора обласного комунального інформаційного агентства «Новини
Полтавщини» Ніколаєва Юрія Євгенійовича про діяльність комунального
підприємства.
М. Кульчинський запропонував проголосувати за пропозицію:
1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації В. Пилипенко
взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації продовжити
виконання у 2021 році заходів щодо інформування громадськості про діяльність
органів виконавчої влади за визначеними напрямками.
3. На черговому засіданні постійної комісії питань регламенту, депутатської
діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю
та дотримання прав учасників АТО заслухати звіт директора обласного
комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини» Ніколаєва Юрія
Євгенійовича.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації
В. Пилипенко взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації продовжити
виконання у 2021 році заходів щодо інформування громадськості про діяльність
органів виконавчої влади за визначеними напрямками.
3. На черговому засіданні постійної комісії питань регламенту, депутатської
діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю
та дотримання прав учасників АТО заслухати звіт директора обласного
комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини» Ніколаєва Юрія
Євгенійовича.
7. Про результати виконання у 2020 році проєктів громадських організацій, на
реалізацію яких надавалася фінансова підтримка з обласного бюджету.
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СЛУХАЛИ: В. Пилипенко, яка повідомила, що на підтримку проєктів
громадських організацій, які пройшли конкурсний відбір у 2019 році на
фінансування у 2020 році з обласного бюджету було передбачено 690,6 тис. грн,
виділено та використано 518,24 тис. грн. На конкурс громадськими
організаціями було подано 28 проєктів. У листопаді 2019 року було проведено
відкритий захист конкурсних пропозицій, шляхом рейтенгової оцінки було
визначено 13 проєктів-переможців.
М. Кульчинський запропонував проголосувати за пропозицію:
1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації В. Пилипенко
взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації продовжити у
2021–2023 роках практику проведення конкурсів проєктів громадських
організацій, на реалізацію яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного
бюджету з урахуванням сучасних викликів громадянського інформаційного
суспільства.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації
В. Пилипенко взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації продовжити у
2021–2023 роках практику проведення конкурсів проєктів громадських
організацій, на реалізацію яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного
бюджету з урахуванням сучасних викликів громадянського інформаційного
суспільства.
8. Про випуск у 2020 році соціально значущих видань, що видаються за кошти
обласного бюджету, та погодження Плану на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: В. Пилипенко, яка повідомила, що на виконання Указу Президента
України від 09.11.2000 № 1217/2000 «Про додаткові заходи щодо державної
підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження» в області,
починаючи з 2000 року, виконуються програми книгодрукування, зокрема
випуску соціально значущих книг за кошти обласного бюджету. Всього у 2020
році реалізовано 13 українськомовних видавничих проєктів на суму майже
1 600 000 грн. Книги, видані за кошти обласного бюджету, передаються для
поповнення бібліотечних фондів в залежності від читацького призначення,
творчим спілкам і товариствам області, видавництвам та авторам, Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної
державної адміністрації та обласній раді на презентаційні цілі. 16 лютого 2121
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року відбулося засідання Експертної ради з випуску соціально значущих видань
авторів області, та був підготовлений проєкт плану випуску соціально значущих
видань місцевих авторів, що видаватимуться за кошти обласного бюджету у
2021 році.
ВИСТУПИЛИ: О. Дядик, який задав запитання щодо напрямків та тематики
видань.
М. Кульчинський запропонував проголосувати за пропозицію:
1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації В. Пилипенко
взяти до відома.
2. Проєкт Плану випуску соціально значущих видань за кошти обласного
бюджету на 2021 рік затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації
В. Пилипенко взяти до відома.
2. Проєкт Плану випуску соціально значущих видань за кошти обласного бюджету на 2021 рік затвердити.
9. Про протокольне доручення голови обласної ради на пленарному засіданні
третьої позачергової сесії обласної ради 14.01.2021.
СЛУХАЛИ: М. Кульчинського, який повідомив, що його обурила ситуація, що
склалася на пленарному засіданні третьої позачергової сесії обласної ради
14.01.2021, а саме спроба зірвати пленарне засідання сесії представниками
громадськості та особами, які мали посвідчення представників засобів масової
інформації.
ВИСТУПИЛИ: О. Чепурко, О. Лемешко, М. Бондар, висловили думку про
можливі варіанти вирішення проблеми.
М. Кульчинський запропонував проголосувати за пропозицію рекомендувати:
1. Відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
розробити пропозиції для визначення порядку дій, які могли б, відповідно до
чинного законодавства, запобігти спробам зривання пленарних засідань сесій
обласної ради представниками громадськості та представниками засобами
масової інформації.
2. Подати відповідні пропозиції на чергове засідання постійної комісії питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
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ВИРІШИЛИ: 1.Рекомендувати відділу юридичного забезпечення виконавчого
апарату обласної ради розробити пропозиції для визначення порядку дій, які
могли б, відповідно до чинного законодавства, запобігти спробам зривання
пленарних засідань сесій обласної ради представниками громадськості та
засобами масової інформації.
2. Подати відповідні пропозиції на чергове засідання постійної комісії питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО
10. Про розгляд звернень.
СЛУХАЛИ: М. Кульчинського, який запропонував зняти з розгляду порядку
денного звернення депутата Полтавської обласної ради С. Тарашевської у зв’язку
з її відсутністю на засіданні.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного звернення депутата Полтавської
обласної ради С. Тарашевської
СЛУХАЛИ: О. Дядик, який повідомив, що 03.02.2021 в Полтавській обласній
раді було зареєстровано звернення 28 депутатів обласної ради про скликання
11.02.2021 року пленарного засідання позачергової сесії Полтавської обласної
ради для розгляду питання реорганізації Комунального закладу «Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей». До звернення був наданий проєкт
рішення «Про реорганізацію Комунального закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом приєднання
до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та
перепрофілювання і зміни найменування Гадяцького дитячого будинку
Полтавської обласної ради». На думку О. Дядика, голова мав скликати
позачергову сесію Полтавської обласної ради до 17.02.2021.
ВИСТУПИЛИ: Т. Паутова пояснила, що суб’єктом подання проєкту рішення
О. Усановою даний проєкт був відкликаний відповідним поданням 09.02.2021.
Наразі робоча група спільно напрацювала проєкт рішення «Про внесення змін до
рішення пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 29.12.2020 № 78 «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», який був включений до порядку денного четвертої
сесії обласної ради восьмого скликання, що відбудеться 23.02.2021.
Також повідомила, що голова вчасно, у двотижневий термін, видав
розпорядження про скликання чергової сесії Полтавської обласної ради.
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М. Кульчинський запропонував проголосувати за пропозицію:
Інформацію депутата Полтавської обласної ради О. Дядика взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію депутата Полтавської обласної ради О. Дядика взяти
до відома.
11. У «Різному» виступів не було.
Голова постійної комісії

М. КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар постійної комісії

М. БОНДАР

