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
24 грудня 2020 року

м. Полтава

№1

Головуючий: Кульчинський Микола Георгійович – голова постійної комісії.
Присутні: Бондар Микола Митрофанович, Лебедин Юрій Якович,
Тарашевська Світлана Казимирівна, Ярошенко Володимир Михайлович.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Паутова
Тетяна Олександрівна

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

Метельська
Лариса Євгеніївна

заступник
начальника
відділу
юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Степаненко
Ірина Вікторівна

депутат обласної ради

Мороховець
Ігор Анатолійович

тимчасово виконувач обов’язків
управління майном обласної ради

забезпечення

начальника
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Бабіч
Богдан Юрійович

заступник голови обласної державної адміністрації

Пилипенко
Вікторія Миколаївна

Директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю обласної державної
адміністрації

Представники ЗМІ

(для висвітлення)

Порядок денний:
1.

Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної
сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО.

2.

Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної
сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО.

3.

Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
реорганізацію Обласного комунального підприємства «Глобинське
видавництво «Поліграфсервіс» та Комунального підприємства Полтавської
обласної ради Видавництво «Кобеляки» шляхом приєднання до
Комунального видавництва «Лубни».

4.

Про передачу цілісного майнового комплексу обласного комунального
підприємства Видавництва «Гадяч».

5.

Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
виконання Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та
розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки».

6.

Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
Комплексну програму комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 – 2023 роки».

7.

Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
президію обласної ради».

8.

Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
затвердження Положення про помічника-консультанта депутата
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Полтавської обласної ради та опису посвідчення помічника-консультанта
депутата Полтавської обласної ради».
9.

Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
затвердження Регламенту Полтавської обласної ради».

10. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про відзнаки
Полтавської обласної ради».
11. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
внесення змін до Положення про постійні комісії обласної ради».
12. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
внесення змін до рішення від 01.12.2020 № 5 «Про присвоєння рангу
посадової особи місцевого самоврядування та умови оплати праці першого
заступника голови Полтавської обласної ради восьмого скликання».
13. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про план
роботи обласної ради на 2021 рік».
14. Про лист заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації
з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Б. Бабіча.
15. Про виконання на території області Указу Президента України від 22 січня
2016 року №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917 – 1921 років».
16. Про створення громадської ради при Полтавській обласній раді.
17. Про проєкт плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної
сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО на
2021-й рік.
18. Різне.

Голосували за затвердження Порядку денного в цілому: за – 5, проти – 0,
утримались – 0, не голосували – 0.
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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.
1. Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО.
СЛУХАЛИ: М. Кульчинського, який зазначив, що постійну комісію обласної
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку,
інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників
АТО (далі – постійна комісія) сформовано обласною радою у складі 5 осіб.
Запропонував підтримати кандидатуру В. Ярошенка на посаду заступника
голови постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної
сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО Ярошенка
Володимира Михайловича.
2. Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з
громадськістю та дотримання прав учасників АТО.
СЛУХАЛИ: М. Кульчинського, який вніс пропозицію підтримати кандидатуру
М. Бондаря на посаду секретаря постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 5, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО Бондаря Миколу
Митрофановича.
3. Про погодження проєкту рішення «Про реорганізацію Обласного
комунального підприємства «Глобинське видавництво «Поліграфсервіс» та
Комунального підприємства Полтавської обласної ради Видавництво «Кобеляки»
шляхом приєднання до Комунального видавництва «Лубни».
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СЛУХАЛИ: В. Пилипенко, яка поінформувала, що станом на сьогодні ситуація в
галузі видавництва досить критична, 90% обладнання зношене, відсутній
прибуток для розвитку справи, приміщення не опалюються. Такий стан справ
спостерігається у Обласному комунальному підприємстві «Глобинське
видавництво «Поліграфсервіс» та Комунальному підприємстві Полтавської
обласної ради Видавництво «Кобеляки». Краща ситуація у Комунального
видавництві «Лубни». Врахувавши всі позитивні наслідки для підприємств
Полтавська обласна державна адміністрація направила для розгляду проєкт
рішення «Про реорганізацію Обласного комунального підприємства «Глобинське
видавництво «Поліграфсервіс» та Комунального підприємства Полтавської
обласної ради Видавництво «Кобеляки» шляхом приєднання до Комунального
видавництва «Лубни», метою якого є ефективне використання кадрового
потенціалу, підвищення економічної ефективності використання активів.
ВИСТУПИЛИ: С. Тарашевська, М. Кульчинський – задали кілька уточнюючих
питань у частині компетенції постійної комісії.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати 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».
4. Про погодження проєкту рішення «Про передачу цілісного майнового
комплексу обласного комунального підприємства Видавництва «Гадяч».
СЛУХАЛИ: В. Пилипенко, яка поінформувала про надходження рішення
шістдесят другої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання «Про надання
згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність цілісного майнового
комплексу юридичної особи – Видавництво «Гадяч». Управління майном
обласної ради спільно з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації розглянули дане
звернення. Управлінням майном обласної ради було підготовлено проєкт
рішення «Про передачу цілісного майнового комплексу обласного комунального
підприємства Видавництва «Гадяч», про що повідомили відповідним листом
Гадяцьку міську раду.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про
передачу цілісного майнового комплексу обласного комунального підприємства
Видавництва «Гадяч».
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5. Про погодження проєкту рішення Полтавської 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 поінформувала про реалізацію заходів
Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки, спрямованих на
розвиток інформаційного суспільства, забезпечення співпраці органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування області з організаціями
громадянського суспільства щодо виконання вимог Конституції України, Законів
України в інтересах населення, проведення консультацій з актуальних проблем
розвитку територій, підвищення поінформованості населення області та
діяльності владних структур, підвищення громадянської активності та діяльності
об’єднань громадян як важливих чинників вирішення економічного, соціального,
гуманітарного розвитку регіону, реалізації державної інформаційної політики у
сферах книговидання та книгорозповсюдження, найбільш повного забезпечення
населення області різноплановою інформацією, соціально значущою
видавничою продукцією місцевих авторів, створення належних умов для
збереження документів Національного архівного фонду у Державному архіві
Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ: М. Бондар, М. Кульчинський, які задали кілька уточнюючих
питань у частині компетенції постійної комісії.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про
виконання Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки».
6. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
Комплексну програму комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 – 2023 роки».
СЛУХАЛИ: В. Пилипенко, яка повідомила про заходи, передбачені
Комплексною програмою комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2021-2023 роки. Також
поінформувала, що Комплексна програма спрямована на виконання завдань,
визначених Стратегією розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки в
інформаційній сфері, взаємодії владних та самоврядних інституцій з
громадськістю; створення організаційних, фінансових, матеріально-технічних
умов для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики та вирішення питань місцевого значення, заохочення
ініціатив громадськості; сприяння реалізації конституційного права громадян на
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свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації, участь у
формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої
справи з метою повнішого задоволення потреб населення в інформаційній та
видавничій продукції; здійснення заходів щодо розвитку інформаційного
простору та інформаційної інфраструктури області; забезпечення збереженості
документів Національного архівного фонду.
ВИСТУПИЛИ: М. Бондар, М. Кульчинський – задали кілька уточнюючих питань
у частині компетенції постійної комісії.
В. Ярошенко запропонував вивчити питання щодо розробки та створення
електронної Книги Пам’яті загиблих уродженців Полтавської області.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про
Комплексну програму комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 – 2023 роки».
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації вивчити питання
щодо розробки та створення електронної Книги Пам’яті загиблих уродженців
Полтавської області.
7. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про президію
обласної ради».
СЛУХАЛИ: Т. Паутову, яка повідомила про основні пункти Положення про
президію обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: І. Степаненко, М. Кульчинський – задали кілька уточнюючих
питань.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про
президію обласної ради».
8. Про погодження проєкту рішення Полтавської 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 поінформувала, що проєкт рішення передбачає
внесення змін до Положення про помічника-консультанта обласної ради та
затвердження опису посвідчення помічника-консультанта обласної ради.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про
затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Полтавської
обласної ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата
Полтавської обласної ради»
9. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про
затвердження Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання».
СЛУХАЛИ: Т. Паутову, яка повідомила про те, що проєкт Регламенту
Полтавської обласної було унормовано та приведено у відповідність до чинного
законодавства України.
ВИСТУПИЛИ: І. Степаненко, яка запропонували внести зміни до Регламенту
Полтавської обласної ради восьмого скликання.
М. Кульчинський рекомендував І. Степаненко в подальшому оформляти
пропозиції у вигляді порівняльної таблиці, для зручності у використанні.
В. Ярошенко – запропонував проголосувати за розроблену ним пропозицію до
Регламенту, а саме: додати в пункт 3 статті 13 Регламенту речення «Але сесія не
може тривати більше 20 календарних днів. Питання, які не розглянуті протягом
даного терміну переносяться на слідуючу сесію. А сесія вважається закритою».
Голосували: за – 1, проти – 2, утримались – 2, не голосували – 0.
М. Кульчинський запропонував пункт 2 статті 51 викласти у такій редакції:
«Проєкти обласних програм подаються до виконавчого апарату обласної ради
лише за наявності пояснювальної записки, фінансового обґрунтування та
висновків Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації про доцільність розроблення
проєкту програми та можливість її виконання за рахунок обласного бюджету».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
М. Кульчинський запропонував підтримати проєкт рішення Полтавської
обласної ради «Про затвердження Регламенту Полтавської обласної ради
восьмого скликання» за основу.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. пункт 2 статті 51 викласти у такій редакції: «Проєкти обласних
програм подаються до виконавчого апарату обласної ради лише за наявності
пояснювальної записки, фінансового обґрунтування та висновків Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної
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державної адміністрації та Департаменту фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації про доцільність розроблення проєкту програми та
можливість її виконання за рахунок обласного бюджету.
2. Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про затвердження
Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання» за основу.
11. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про внесення
змін до Положення про постійні комісії обласної ради».
СЛУХАЛИ: Т. Паутову, яка повідомила, що проєкт рішення передбачає
внесення змін до Положення про постійні комісії обласної ради, затвердженого
рішенням другого пленарного засідання першої сесії обласної ради восьмого
скликання від 01.12.2020, в частині організації проведення засідань постійних
комісій у режимі відеоконференції.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про
внесення змін до Положення про постійні комісії обласної ради».
12. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про внесення
змін до рішення від 01.12.2020 № 5 «Про присвоєння рангу посадової особи
місцевого самоврядування та умови оплати праці першого заступника голови
Полтавської обласної ради восьмого скликання».
СЛУХАЛИ: Т. Паутову, яка поінформувала що внесення зміни до проєкту
рішення полягає в доповненні рішення другого пленарного засідання першої
сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 5 «Про
присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови оплати
праці першого заступника голови Полтавської обласної ради восьмого
скликання» пунктом 5 такого змісту: «5. Виплачувати О. Лемешку, першому
заступнику голови обласної ради, доплату за науковий ступінь кандидата наук в
розмірі 5 відсотків посадового окладу».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про
внесення змін до рішення від 01.12.2020 № 5 «Про присвоєння рангу посадової
особи місцевого самоврядування та умови оплати праці першого заступника
голови Полтавської обласної ради восьмого скликання».
13. Про погодження проєкту рішення Полтавської обласної ради «Про план
роботи обласної ради на 2021 рік».
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СЛУХАЛИ: Т. Паутову, яка повідомила, що проєкт рішення передбачає
затвердження плану роботи обласної ради на 2021 рік, який включає у себе
планування діяльності щодо розгляду питань на засіданнях постійних комісій
обласної ради та пленарних засіданнях сесій обласної ради, сприяння депутатам
обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень, здійснення взаємодії з
місцевими радами та їхніми органами, забезпечення обласної ради у
організаційно-масових заходах, які проводитимуться на території області
ВИСТУПИЛИ: М. Кульчинський запропонував Розділ 4. Організаційно - масові
заходи Плану роботи обласної ради на 2021 рік доповнити:
- участю в організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня
народження Т. Шевченка 9 березня.
- участю в організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня матері
9 травня.
- участю в організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня Гідності та
Свободи 21 листопада.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Розділ 4. Організаційно-масові заходи Плану роботи обласної
ради на 2021 рік доповнити:
- участю в організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня
народження Т. Шевченка 9 березня.
- участю в організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня матері
9 травня.
- участю в організації та проведенні заходів з нагоди відзначення Дня Гідності та
Свободи 21 листопада.
2. Підтримати проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про план роботи
обласної ради на 2021 рік».
14. Про лист заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації з
питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Б. Бабіча.
СЛУХАЛИ: Б. Бабіча, який повідомив, що у зв’язку з необхідністю реалізації
завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки виникла
необхідність у закупівлі серверного обладнання для утворення обласного Центру
обробки даних, здійсненні його технічної підтримки, розробці програмного
забезпечення, створення Комплексної інформаційної системи Полтавської
області, впровадження регіональної системи для ЦНАП органів місцевого
самоврядування області та системи для ведення місцевих реєстрів громад.
Впровадження інформаційних реєстрів, створення та адміністрування обласного
веб-порталу, забезпечення підключення об’єктів соціально-економічної
інфраструктури до мережі інтернет та виконанні інших функцій, пов’язаних з
цифровою трансформацією, розвитком інформаційних технологій та
цифровізацією. Підприємство «Полтавське обласне комунальне підприємство
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прикладних інформаційних технологій «Освітаінфоком» було створене з метою
проведення державної політики у сфері інформаційних технологій та найбільше
підходить для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на
2021 – 2027 роки. Тому постало питання у передачі управління Підприємством
«Полтавське обласне комунальне підприємство прикладних інформаційних
технологій «Освітаінфоком» від Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації до Управління інфраструктури та цифрової
трансформації Полтавської обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: М. Кульчинський, М. Бондар.
М. Кульчинський запропонував: 1. Інформацію заступника голови Полтавської
обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації Б. Бабіча взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації передати
управління Підприємством «Полтавське обласне комунальне підприємство
прикладних інформаційних технологій «Освітаінфоком» від Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації до Управління
інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної
адміністрації із збереженням функцій необхідних для роботи освітніх закладів.
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію заступника голови Полтавської обласної державної
адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації Б. Бабіча взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації передати
управління Підприємством «Полтавське обласне комунальне підприємство
прикладних інформаційних технологій «Освітаінфоком» від Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації до Управління
інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної
адміністрації із збереженням функцій необхідних для роботи освітніх закладів.
15. Про виконання на території області Указу Президента України від 22 січня
2016 року №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917 – 1921 років».
СЛУХАЛИ: В. Пилипенко, яка повідомила по заходи, які були здійснені на
виконання Указу Президента України від 22 січня 2016 року №17/2016 «Про
заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років».
Зазначила, що реалізація заходів щодо відзначення 100-річчя Української
революції триває. Всі питання здійснення обласного тематичного плану заходів
знаходяться на контролі відповідних структурних підрозділів Полтавської
обласної державної адміністрації та систематизуються Департаментом
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної
державної адміністрації.
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ВИСТУПИЛИ: М. Бондар, М. Кульчинський, М. Ярошенко – задали кілька
уточнюючих питань у частині компетенції постійної комісії.
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію директор Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації взяти
до відома.
2. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Полтавської обласної державної адміністрації забезпечити інформаційне
висвітлення виконання заходів згідно Указу Президента України від 22 січня
2016 року № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917-1921 років». Провести заходи по вшануванню учасників II-го
зимового проходу. Запланувати тематичну поїздку.
3. Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної
адміністрації забезпечити проведення оновлення діючих експозицій, проведення
реекспозицій, презентації виставок, присвячених вшануванню пам’яті учасників
подій Української революції у музейних закладах та бібліотеках.
4. Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
забезпечити національно-патріотичне виховання молоді згідно Обласної цільової
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020
роки.
5. Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житловокомунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації
забезпечити розробку умов проведення відкритого Регіонального архітектурного
конкурсу з метою визначення кращої проектної пропозиції на спорудження
пам’ятника С. Петлюрі.
16. Про створення громадської ради при Полтавській обласній раді.
СЛУХАЛИ: М. Кульчинський запропонував зняти з розгляду порядку денного
дане питання.
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду порядку денного дане питання.
17. Про проєкт плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО на 2021-й рік.
СЛУХАЛИ: М. Кульчинський запропонував затвердити проєкт плану роботи
постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності,
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цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та
дотримання прав учасників АТО на 2021-й рік.
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО на 2021-й рік.
18. У «Різному» виступів не було.
Голова постійної комісії

М. КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар постійної комісії

М. БОНДАР

