ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
та управління майном
02 липня 2021 року

м. Полтава

№8

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії обласної
ради з питань бюджету та управління майном.
Присутні:
Процай
- перший заступник голови постійної комісії
Ігор Анатолійович
Кордубан
- секретар постійної комісії
Віктор Володимирович
Чени постійної комісії
Винниченко
Оксана Вікторівна
Куцовол
Володимир Миколайович
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Стеценко
Вячеслав Васильович
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Ващенко
Олександр Володимирович
Смірнов
Олександр Михайлович
Склад комісії 10 осіб. Присутні 8 осіб. Кворум є.
Взяли участь:
Синєгубов
- голова
Полтавської
обласної
державної
Олег Васильович
адміністрації
Лемешко
- перший заступник голови Полтавської обласної
Олександр Миколайович
ради
Лунін
- перший заступник голови Полтавської обласної
Дмитро Сергійович
державної адміністрації

Греков
Євген Анатолійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Панченко
Ігор Ігорович
Бєлашов
Сергій Володимирович
Діденко
Олег Григорович
Усанова
Ольга Петрівна
Паутова
Тетяна Олександрівна
Запрошені:
Венгер
Сергій Володимирович
Калінін
Максим Віталійович
Ковальська
Віта Володимирівна
Корнієнко
Людмила Василівна
Кропивка
Павло Анатолійович
Годня
Володимир
Володимирович
Куделич
Ігор Юрійович
Марчишинець
Сергій Миколайович
Олійник
Віталій Петрович
Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Рева
Едуард Васильович
Сагайдачний
Сергій Тимофійович

- заступник
голови
Полтавської
обласної
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
обласної
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
обласної
державної адміністрації
- голова постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального господарства, транспорту
та зв’язку
- голова постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки та культури
- депутат обласної ради
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради
- директор Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації
- директор Департаменту економічного розвитку,
торгівлі
та
залучення
інвестицій
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
- директор Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації
- директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- заступник директора Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури
- заступник директора Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
- тимчасово виконуючий обов’язки начальника
Управління
інфраструктури
та
цифрової
трансформації облдержадміністрації
- тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
- директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
- начальник
Управління
житловокомунального господарства облдержадміністрації
- начальник управління майном обласної ради
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Трохименко
Марина Володимирівна
Фоменко
Ірина Олександрівна
Фролов
Сергій Олександрович
Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Третяк
Микола Юрійович
Клавдієва
Катерина Данилівна
Литовченко
Владислав
Олександрович
Овчаренко
Людмила Миколаївна
Приймак
Дмитро Васильович
Бриль
Ірина Миколаївна

Бойко
Віктор Володимирович
Воронін
Сергій Михайлович
Лобанов
Юрій Володимирович
Шейко
Петро Андрійович
Сакало
Олег Олександрович
Бова
Євген Юрійович

- начальник Управління молоді і спорту
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
- начальник
Служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
- директор Департаменту культури і туризму
облдержадміністрації
- заступник генерального директора КП ПОР
«Полтававодоканал»
- директор Полтавського обласного центру
зайнятості
- тимчасово виконувач обов’язків військового
комісара
Полтавського
обласного
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки
- директор державної спеціалізованої художньої
школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв
у Опішні» імені Василя Кричевського
- директор Обласного комунального виробничого
підприємства
теплового
господарства
«Лубнитеплоенерго»
- головний лікар комунального підприємства
«Обласна клінічна лікарня відновного лікування
та діагностики з обласними центрами планування
сім’ї та репродукції людини, медичної генетики
Полтавської обласної ради»
- головний лікар комунального підприємства
«Полтавський обласний санаторій для дітей з
порушенням
опорно-рухового
апарату
Полтавської обласної ради»
- начальник Обласного бюро судово-медичної
експертизи
- головний лікар Комунального підприємства –
амбулаторії анонімного лікування з наркології
- головний лікар комунального підприємства
«Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний
диспансер Полтавської обласної ради»
- виконувач обов’язків керівника КУ «Рятувальноводолазна служба» Полтавської обласної ради
- Новоселівський сільський голова
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Порядок денний:
1. Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних
громад області.
2. Про укладення контракту з директором Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка, яка пройшла конкурсний відбір.
3. Про внесення змін у додаток до Стратегії розвитку Полтавської області на
2021 – 2027 роки «План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської
області на 2021 ‒ 2023 роки.
4. Про затвердження переліку об’єктів, на які у 2021 році будуть спрямовані
кошти обласного бюджету, відповідно до Обласної програми «Питна вода
Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 31.12.2021.
5. Про внесення змін до Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011
– 2020 роки, термін дії якої продовжено включно до 2021 року.
6. Про внесення змін до Комплексної програми поводження з твердими
побутовими відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки.
7. Про затвердження Програми зайнятості населення Полтавської області на
2021 ‒ 2023 роки.
8. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 ‒ 2027
роки.
9. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2021-2027 роки.
10. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
– Про стан виконання Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027
року за І півріччя 2021 року.( рекомендації постійної комісії від 04.06.2021).
11. Про Програму поводження з побічними продуктами тваринного походження
та забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників
інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на території Полтавської
області на 2021-2025 роки.
12. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету,
що
надходять
у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
13. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель державної власності
лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації
за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва.
14. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2021 – 2024 роки.
15. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування
з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської
області в 2021 році.
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16. Про внесення змін до програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини»
на 2021 ‒ 2025 роки.
17. Про внесення змін до Регіональної програми «Дітям Полтавщини» – якісне
харчування» на 2021 ‒ 2024 роки.
18. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021 ‒ 2024 роки.
19. Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова
Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки.
20. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023
роки.
21. Про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській
області на 2018 ‒ 2020 роки.
22. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
23. Про надання дозволу Полтавському обласному комунальному виробничому
підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на внесення
змін в умови кредитування по кредитному договору №1211/2020/ПОД-МСБ
від 30.07.2020 в частині зміни переліку обладнання, що надано в якості
забезпечення по кредитному договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК».
24. Про надання дозволу Полтавському обласному комунальному виробничому
підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на придбання
транспортних засобів через фінансовий лізинг з АТ «Укрекісмбанк».
25. Про збільшення статутного капіталу ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО».
26. Про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного
майнового
комплексу
регіонального
ландшафтного
парку
«Нижньоворсклянський».
27. Про
повернення
в
управління
обласної
ради
ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО».
28. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і
постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним виробничим
підприємством теплового господарства «Лубнитеплоенерго».
29. Про передачу в управління обласній державній адміністрації Комунального
закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини».
30. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області.
31. Про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу Зіньківської
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з
гандболу імені В.П. Літвішка Зіньківської міської ради Полтавської області у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області.
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32. Про приймання цілісного майнового комплексу комунального закладу
«Спортивний комплекс міста Гребінка» у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
33. Про приймання громадських будівель за адресою: м. Полтава,
вул. Конституції, 2а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області.
34. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження
у справі про банкрутство «Облбудкомплект».
35. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09 квітня 2021 року № 151
«Про приймання-передачу об’єкту «Центр надання послуг в м. Полтава» у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області.
36. Про попередній розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку
підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги
населенню області».
37. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації обласного комунального
підприємства «Кіновідеопрокат».
38. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України,
Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо
врегулювання деяких питань у сфері податкового законодавства.
39. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради
України стосовно ухвалення пакета законопроєктів щодо малої приватизації
(реєстраційні номери 4572, 4573, 4574, 4575).
40. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради
України щодо підтримки проєкту Закону України «Про внесення змін до
статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо спрощення
організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними
радами, міськими територіальними громадами.
41. Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання погодження на
зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за І квартал 2021
року на суму капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні
роботи капітального характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по
вул. Космічна в с. Яр.
42. Про приймання будівлі Дворянського зібрання у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
43. Про приймання комплексу будівель і споруд за адресою: провулок
Шкільний, 6, с. Сухорабівка Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
44. Про
надання
згоди
на
прийняття
СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО
КОМПЛЕКСУ «ЛТАВА» у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області.
45. Інформація про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік.
46. Інформація про внесення змін до Обласної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки.
47. Різне.
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Л. Босенко перед початком розгляду питань порядку денного наголосила, що
відповідно до вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Закону України «Про запобігання корупції» у разі виникнення 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
безпосередньо до початку розгляду відповідного питання під час засідання.
1. Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності
територіальних громад області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєкт рішення доопрацьовано із
врахуванням подань Полтавської обласної державної адміністрації на
продовження контрактів з головним лікарем комунального підприємства
«Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними
центрами планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики
Полтавської обласної ради» І.М. Бриль, головним лікарем комунального
підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» В. В. Бойком,
начальником Обласного бюро судово-медичної експертизи С. М. Вороніним,
головним лікарем Комунального підприємства – амбулаторії анонімного
лікування з наркології Ю. В. Лобановим, головним лікарем комунального
підприємства «Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер
Полтавської обласної ради» П. А. Шейком.
ВИСТУПИЛИ:
І. Куделич щодо трудової діяльності І. М. Бриль, В. В. Бойка, С. М. Вороніна,
Ю. В. Лобанова, П. А. Шейка.
І. Процай щодо продовження контрактів І. М. Бриль, В. В. Бойка,
С. М. Вороніна, Ю. В. Лобанова, П. А. Шейка строком на 3 роки.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати переукласти контракт з головним лікарем комунального
підприємства «Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з
обласними центрами планування сім’ї та репродукції людини, медичної
генетики Полтавської обласної ради» І.М. Бриль строком на 3 роки.
3. Рекомендувати переукласти контракт з головним лікарем комунального
підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» В. В. Бойком строком на
3 роки.
4. Рекомендувати переукласти контракт з начальником Обласного бюро
судово-медичної експертизи С. М. Вороніним строком на 3 роки.
5. Рекомендувати переукласти контракт з
головним лікарем
Комунального підприємства – амбулаторії анонімного лікування з наркології
Ю. В. Лобановим строком на 3 роки.
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6. Рекомендувати переукласти контракт з головним лікарем комунального
підприємства «Полтавський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер
Полтавської обласної ради» П. А. Шейком строком на 3 роки.
7. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області» із
запропонованими змінами та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
2. Про укладення контракту з директором Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка, яка пройшла конкурсний відбір.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який повідомив, що проєкт рішення підготовлено за
результатами конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, переможцем
якого стала Крупіна Леся Валентинівна.
ВИСТУПИЛИ:
В. Ковальська щодо трудової діяльності Л. В. Крупіної.
О. Усанова щодо характеристики Л. В. Крупіної як фахівця високого рівня.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, яка
пройшла конкурсний відбір» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
3. Про внесення змін у додаток до Стратегії розвитку Полтавської області
на 2021 – 2027 роки «План заходів з реалізації Стратегії розвитку
Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
М. Калініна, який проінформував про зміни у частині розширення можливостей
для територіальних громад фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку. Зазначив, що впровадження нових проєктних ідей
територіальних громад потребують оновлення деяких технічних завдань щодо
розбудови, відновлення та модернізації мережі закладів охорони здоров’я,
прискорення економічного зростання сільських територій та створення нових
робочих місць у сільській місцевості, створення умов для розвитку
комунального господарства як складової економічного розвитку області, які
спрямовані на забезпечення системи надання якісних медичних послуг,
впровадження сучасних моделей та методів їх надання, підтримку
перспективних напрямів розвитку промисловості та
агропромислового
комплексу, подолання монопрофільності сільських територій для забезпечення
якісного рівня життя та рівних можливостей, а також підтримку розвитку
малого та середнього підприємництва.
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ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол щодо ефективності реалізації напрямів Стратегії розвитку
Полтавської області за І півріччя 2021 року, надходження коштів до обласного
бюджету від їх реалізації.
І. Процай щодо створення інфраструктури розвитку бізнесу та розбудови
мережі індустріальних парків, інших просторових форм організації бізнесу, які
повинні включати доступ до мереж електроенергії, мереж водопостачання та
водовідведення, мати логістичний доступ, мати приміщення; залучення та
заохочення молоді для роботи в Україні.
М. Калінін щодо потенційних намірів Терешківської громади створити
індустріальний парк та виділити земельну ділянку під нього.
Л. Босенко щодо переліку програм, які є на виконанні у Департаменті
економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації
та програм, які планується розробити.
В. Кордубан щодо наявності промислових потужностей для виконання
технічних умов при розташуванні індустріального парку.
А. Удовиченко щодо використання об’єктів майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області для розміщення
індустріальних парків; створення технічних станцій малої механізації.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Калініна взяти до відома.
2. Директору Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій облдержадміністрації М. Калініну на наступне засідання постійної
комісії надати інформацію:
2.1.Про ефективність реалізації напрямів Стратегії розвитку Полтавської
області за І півріччя 2021 року, надходження коштів до обласного
бюджету від їх реалізації;
2.2.Про стратегію створення та розвитку індустріальних парків на території
Полтавської області;
2.3.Про перелік програм, які діють та які планується розробити.
3. Перенести розгляд проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін у
додаток до Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки «План
заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки»
на наступне засідання постійної комісії.
4. Про затвердження переліку об’єктів, на які у 2021 році будуть
спрямовані кошти обласного бюджету, відповідно до Обласної програми
«Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено
до 31.12.2021.
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував, що передбачається реалізація 13-ти проєктів з
будівництва та реконструкції артезіанських свердловин, а також проведення 2-х
аналізів стану водоспоживання в територіальних громадах області та стану
каналізаційних очисних споруд.
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Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження переліку
об’єктів, на які у 2021 році будуть спрямовані кошти обласного бюджету,
відповідно до Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020
роки, термін дії якої продовжено до 31.12.2021» та рекомендувати його на
розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
5. Про внесення змін до Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на
2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено включно до 2021 року.
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував, що підставою для проєкту рішення стали
звернення голів територіальних громад щодо будівництва та капітального
ремонту артезіанських свердловин для забезпечення населення якісною питною
водою.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії
якої продовжено включно до 2021 року» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
6. Про внесення змін до Комплексної програми поводження з твердими
побутовими відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки.
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував, що підставою для внесення змін до Програми є
звернення голів територіальних громад Полтавської області щодо потреб у
придбанні спеціалізованої комунальної техніки. Фінансування заходів
Програми передбачено за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області, коштів обласного бюджету
Полтавської області, коштів місцевих бюджетів, коштів державного бюджету,
інвестиційних коштів та коштів підприємств області. Зокрема, в 2021 році обсяг
фінансування для реалізації заходів напряму діяльності 3 «Створення парку
сміттєзбиральної техніки» складає: з обласного бюджету (загальний фонд) 50%,
з місцевих бюджетів відповідних територіальних громад 50%.
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан щодо створення цільової програми з переробки і утилізації
відходів.
О. Синєгубов щодо роботи над програмним комплексним документом щодо
поводження з усіма видами відходів.
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами у
Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
7. Про затвердження Програми зайнятості населення Полтавської області
на 2021 ‒ 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
К. Клавдієву, яка проінформувала, що програма спрямована на збереження
трудового потенціалу, підвищення якості та конкурентності робочої сили,
забезпечення підвищення продуктивності праці, підвищення рівня доходів
населення, реалізацію трудових прав громадян і запобігання проявам не
офіційної
зайнятості,
сприяння
зайнятості
осіб,
які
є
не
конкурентноспроможними на ринку праці.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо аналізу рівня зайнятості в територіальних громадах
області.
О. Синєгубов щодо актуальності збереження існуючих робочих місць,
створення умов для розвитку громад, які в свою чергу будуть створювати нові
робочі місця, стимулювання фінансування індустріальних парків.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію К. Клавдієвої взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Програми зайнятості населення Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
8. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021
‒ 2027 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Венгера, який проінформував, що змінами до програми передбачається
збільшення обсягу фінансування на виконання заходів з оповіщення про
загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення
оперативного реагування на надзвичайні ситуації, небезпечні події, надання
належної допомоги населенню.
ВИСТУПИЛИ:
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А. Удовиченко щодо видів спеціальної техніки, на яку виділяються кошти за
програмою.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Венгера взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 ‒ 2027 роки» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого
скликання.
9. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Венгера, який надав інформацію, що внесення змін обумовлено
зверненнями 4 відділу 8 управління Департаменту військової контррозвідки
щодо включення установи до учасників Програми з подальшим фінансуванням
заходів з забезпечення національної безпеки і оборони; військової частини
А3384 (підшефна військова частина Полтавської обласної державної
адміністрації відповідно до Указу Президента України №44/2016 від 11 лютого
2016 року) щодо надання фінансової допомоги для вирішення питань
поточного ремонту вентиляції зарядно-акумуляторної станції для зарядки
акумуляторних батарей літальних апаратів та проведення електромонтажних
робіт зарядно-акумуляторної станції для зарядки акумуляторних батарей
літальних апаратів; військової частини 3052 Національної гвардії України щодо
виділення коштів на придбання спецзасобів та технічних приладів; військової
частини 3059 Національної гвардії України щодо виділення коштів для
придбання 140 метрів огорожі бетонної та колючого дроту типу «Єгоза»;
Головного управління Національної поліції в Полтавській області щодо
збільшення видатків у 2021 році для придбання спеціальних службових
автомобілів; Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо
збільшення видатків у 2021 році для придбання обладнання та інвентарю;
територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області
щодо виділення у 2021 році коштів на придбання мультимедійного тиру.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Венгера взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027
роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії
обласної ради восьмого скликання.
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10. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027
року.
– Про стан виконання Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027
року за І півріччя 2021 року. (рекомендації постійної комісії від 04.06.2021).
СЛУХАЛИ:
С. Фролова, який проінформував про зміни за напрямками «Розвиток
тваринництва», «Технічне переоснащення», «Кредитування фермерських
господарств» стосовно заохочення власників особистих селянських
господарств, фермерських господарств до збереження існуючого поголів’я
худоби та нарощування; заохочення власників особистих селянських
господарств до трансформування у сімейні фермерські господарства;
розширення кола учасників програми кредитування фермерських господарств,
засновниками яких є учасники бойових дій або члени сімей осіб, які беруть
участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, до яких належать чоловік, дружина, діти, батьки, для
започаткування господарської діяльності в рослинництві і тваринництві
протягом всього строку користування кредитом.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол щодо своєчасного виконання напрямів Програми, неосвоєних
коштів за І півріччя 2021 року, не профінансованих напрямів програми як
складової Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки.
Ф. Мухтаров щодо діяльності кооперативів, які збирають молоко в селянських
господарствах.
І. Процай щодо заходів розвитку бджільництва, які передбачені у Програмі.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року» та рекомендувати його на
розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
11. Про Програму поводження з побічними продуктами тваринного
походження та забезпечення діагностики і оперативного виявлення
збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на території
Полтавської області на 2021-2025 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Фролова, який проінформував про необхідність попередження
розповсюдження гострих інфекційних хвороб, які можуть спричинити шкоду
людям, тваринам та навколишньому середовищу шляхом зміцнення технічної
бази лабораторних установ області та будівництва або відновлення діяльності
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існуючого спеціалізованого підприємства. Зазначив, що реалізація заходів
програми планується за рахунок коштів державного бюджету, обласного
бюджету, місцевих бюджетів, залучення коштів інвесторів та інших джерел.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Програму поводження
з побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і
оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і
тварин, на території Полтавської області на 2021-2025 роки» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого
скликання.
12. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель запасу лісового
фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
СЛУХАЛИ:
С. Фролова, який проінформував, що відповідно до Положення про порядок
використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва кошти можуть
бути використані на проведення робіт з інвентаризації земель запасу лісового
фонду.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо використання земель запасу лісового
інвентаризації земель, на яких знаходяться кургани.
Л. Босенко щодо приналежності придорожніх лісових смуг.

фонду;

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік
робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати щодо яких
підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої
сесії обласної ради восьмого скликання.
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13. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель державної
власності лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять в
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва.
СЛУХАЛИ:
С. Фролова, який проінформував, що відповідно до Положення про порядок
використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва кошти можуть
бути використані на проведення робіт з інвентаризації земель державної
власності лісогосподарського призначення.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік
робіт з інвентаризації земель державної власності лісогосподарського
призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого
скликання.
14. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2021 – 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Марчишинця, який повідомив, що зміни стосуються фінансування у частині
придбання комбінованих дорожніх машин на умовах співфінансування. Це
категорія транспортних засобів, яку використовують для експлуатаційного
утримання комунальних доріг.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
2021 – 2024 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

15

15. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для
фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2021 році.
СЛУХАЛИ:
В. Олійника, який надав інформацію про зміни, які стосуються проведення
заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів; проведення
заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних
ресурсів; проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду;
раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових
відходів; іншої діяльності у сфері охорони навколишнього природного
середовища, в тому числі проведення наукових досліджень, заходів з
екологічної освіти та пропаганди; проведення заходів з охорони атмосферного
повітря.
ВИСТУПИЛИ:
В. Стеценко, О. Усанова щодо включення до Переліку природоохоронних
заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області в 2021 році наступних об’єктів:
«Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці» на суму
2652013,24 грн. та «Реконструкція системи водовідведення в с. Божківське
Полтавського району Полтавської області» загальною кошторисною вартістю
3949,247 тис. грн, на умовах співфінансування з обласного бюджету та
бюджету Новоселівської громади.
Є. Греков щодо розгляду питання про реконструкцію каналізаційної насосної
станції СП-17 в м. Кременчуці на виїзному засіданні постійної комісії з питань
екології та раціонального природокористування, надання необхідного пакету
документів для вивчення та повторного розгляду на засіданні профільної
постійної комісії.
Є. Бова щодо необхідності фінансування нагальної потреби у реконструкції
системи водовідведення в с. Божківське Полтавського району Полтавської
області та підготовленого пакету документів на даний об’єкт.
Є. Греков щодо проблем у каналізаційному господарстві області,
перебільшення суми запитів над сумою коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області, необхідності аналізу та
визначення пріоритетів у здійсненні фінансуванні заходів.
Л. Босенко запропонувала повернутися до питання про реконструкцію
каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці після розгляду його на
засіданні постійної комісії з питань екології та раціонального
природокористування.
Голосували: за – 7, проти – 1, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
Л. Босенко запропонувала повернутися до розгляду питання про реконструкцію
системи водовідведення в с. Божківське Полтавського району Полтавської
області після проведення моніторингу та визначення першочерговості заходів.
Голосували: за – 7, проти – 1, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
16

Л. Босенко поставила на голосування пропозицію: інформацію В. Олійника
взяти до відома та підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Переліку
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2021 році».
Голосували: за – 7, проти – 1, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Олійника взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
16. Про внесення змін до програми «Розвиток освітнього простору
Полтавщини» на 2021 ‒ 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка надала інформацію щодо змін у частині виділення коштів
для Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
«Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського.
ВИСТУПИЛИ:
О. Лемешко щодо підтримки внесення змін,
проведення на території
Опішнянської територіальної громади фестивалів за участю представників
інших регіонів України та зарубіжних гостей.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 ‒ 2025 роки» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
17. Про внесення змін до Регіональної програми «Дітям Полтавщини» –
якісне харчування» на 2021 ‒ 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про необхідність оновлення технологічного
обладнання харчоблоків закладів освіти та виділення фінансування на
зміцнення матеріально-технічної бази.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо постачання неякісних продуктів харчування до закладів
освіти та закупівлі їх у сертифікованих виробників.
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О. Синєгубов щодо норм Закону України «Про публічні закупівлі», створеної
робочої групи з напрацювання змін до законодавства про закупівлю продуктів
харчування у виробників.
Л. Босенко щодо пропозиції до змін чинного законодавства у частині
допущення до участі у закупівлі хлібобулочних та м’ясо-молочних продуктів
для дитячого харчування виробників цих продуктів.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації підготувати пропозиції що стосуються змін чинного
законодавства у частині допущення до участі у закупівлях хлібобулочних та
м’ясо-молочних продуктів для харчування у закладах освіти та охорони
здоров’я виключно виробників таких товарів.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Регіональної програми «Дітям Полтавщини» – якісне харчування» на 2021 ‒
2024 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії
обласної ради восьмого скликання.
18. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021 ‒ 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
М. Трохименко, яка проінформувала про збільшення фінансування на
проведення заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту та
доопрацювання проєкту рішення у частині забезпечення фінансування
Комунального закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр
Полтавщини».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
2. Підтримати пропозицію Управління молоді і спорту Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації щодо внесення
змін до проєкту рішення у частині забезпечення фінансування Комунального
закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини».
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 роки» із
запропонованими правками та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
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19. Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова
Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Марчишинця, який надав інформацію про зміни, які стосуються заходів,
пов’язаних із кібербезпекою, підвищенням цифрової грамотності населення,
створенні нових інформаційних систем, фінансування впровадження системи
«Безпечний регіон», яка передбачає встановлення і функціонування 42 систем
відео-, фотоспостереження.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо способу інтегрування відеоспостереження з різних камер
відеоспостереження.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
регіональної програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 ‒ 2023
роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії
обласної ради восьмого скликання.
20. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023
роки.
СЛУХАЛИ:
С. Марчишинця, який проінформував про необхідність виділення коштів на
реконструкцію аеродромного комплексу ПОКП «Аеропорт-Полтава» для
викупу земельних ділянок, які входять в зону будівництва, загальною площею
7,5 га.
ВИСТУПИЛИ:
О. Синєгубов щодо активної стадії розробки документації, виділення
додаткової площі для охоронної зони аеропорту для отримання сертифікату
безпеки.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального
підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки» та рекомендувати його
на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
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21. Про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2018 ‒ 2020 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Паутова, яка зазначила, що виконання програми забезпечується виконавчим
апаратом обласної ради та департаментами облдержадміністрації, про
виконання заходів програми у повному обсязі, серед яких основні заходи:
забезпечення діяльності депутатського корпусу, забезпечення організаційних
заходів, надання матеріальної допомоги за зверненнями депутатів, Фонд
розвитку територій області тощо.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми
розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 ‒ 2020 роки»
та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної
ради восьмого скликання.
22. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Паутову, яка проінформувала, що зміни пов’язані із збільшенням коштів
Фонду розвитку територій області, проведенням експертизи комплексної
системи захисту інформації автоматизованої системи класу «3» системи
електронного документообігу обласної ради, реорганізацією Комунального
автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради шляхом
приєднання до Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації
адміністративних будівель.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома.
2. Внести зміни до «Напряму 2. Розвиток територіальних громад області»
пункту 2.7 «Забезпечення фінансування об’єктів та заходів, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів Фонду розвитку територій області»,
збільшивши орієнтовний обсяг фінансування на 2021 рік на 10 млн грн.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 –
2023 роки» із запропонованими правками та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
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23. Про надання дозволу Полтавському обласному комунальному
виробничому підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго»
на внесення змін в умови кредитування по кредитному договору
№1211/2020/ПОД-МСБ від 30.07.2020 в частині зміни переліку обладнання,
що надано в якості забезпечення по кредитному договору з ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
АКЦІОНЕРНИМ
БАНКОМ
«УКРГАЗБАНК».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєктом рішення надається дозвіл
Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового
господарства «Полтаватеплоенерго» на внесення змін в умови кредитування по
кредитному договору №1211/2020/ПОД-МСБ від 30.07.2020 в частині зміни
переліку обладнання, що надано в якості забезпечення по кредитному договору
з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ
«УКРГАЗБАНК».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання дозволу
Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового
господарства «Полтаватеплоенерго» на внесення змін в умови кредитування по
кредитному договору №1211/2020/ПОД-МСБ від 30.07.2020 в частині зміни
переліку обладнання, що надано в якості забезпечення по кредитному договору
з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ
«УКРГАЗБАНК» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
24. Про надання дозволу Полтавському обласному комунальному
виробничому підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго»
на придбання транспортних засобів через фінансовий лізинг з
АТ «Укрекісмбанк».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєктом рішення передбачається
надання дозволу Полтавському обласному комунальному виробничому
підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на придбання
транспортних засобів через фінансовий лізинг.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо змін чинного законодавства та заміни слів АТ «Укрексімбанк»
на «фінансова установа».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
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2. Управлінню майном обласної ради внести зміни до проєкту рішення
замінивши слова «АТ «Укрексімбанк» на «банківська (фінансова) установа».
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання дозволу
Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового
господарства «Полтаватеплоенерго» на придбання транспортних засобів через
фінансовий лізинг з АТ «Укрекісмбанк» із запропонованими правками та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
25. Про збільшення статутного капіталу ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про необхідність придбання
енергоефективних матеріалів та комплектуючих, проведення капітального
ремонту та заміни теплових мереж, підвищення ефективності, якості та безпеки
надання послуг споживачам.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про збільшення статутного
капіталу
ПОЛТАВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
26. Про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
цілісного майнового комплексу регіонального ландшафтного парку
«Нижньоворсклянський».
СЛУХАЛИ:
В. Олійника, який надав інформацію, що рішенням шостої сесії Кобеляцької
міської ради восьмого скликання регіональний парк «Нижньоворсклянський»
прийнято у комунальну власність міста. Після завершення адміністративної
реформи території парку належать до різних територіальних громад, які не
передбачували фінансування на його утримання. Наразі постала гостра потреба
в порятунку парку. З метою збереження цінних природних та історикокультурних комплексів та об’єктів, створення умов для ефективного туризму,
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності пропонується надання
попередньої згоди на безоплатне прийняття у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного майнового комплексу
регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський».

22

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Олійника взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання попередньої
згоди на безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області цілісного майнового комплексу регіонального
ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» та рекомендувати його на
розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
27. Про повернення в управління обласної ради ОБЛАСНОГО
КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО».
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував, що повернення ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
«ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО» в управління обласної ради пов’язане із ефективним
використанням
матеріальних
ресурсів
об’єктів
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, удосконалення їх
структури та оптимізація управління ними.
ВИСТУПИЛИ:
Є. Греков щодо логічності передачі, управління підприємствами комунального
напрямку буде здійснюватися в одному підрозділі.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про повернення в
управління обласної ради ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО»
та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної
ради восьмого скликання.
28. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і
постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним
виробничим підприємством теплового господарства «Лубнитеплоенерго».
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який надав інформацію про те, що відповідно до статті 20 Закону
України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію повинні
забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, транспортування та постачання теплової енергії і є
регульованими та встановлюються органами місцевого самоврядування у
межах повноважень, визначених законодавством. Законом України «Про
житлово-комунальні послуги» визначені нові класифікації житлово23

комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, які виникають в процесі
надання послуг. Обласне комунальне виробниче підприємство теплового
господарства «Лубнитеплоенерго» застосовує тарифи, які були затверджені у
2018 році. Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і
постачання гарячої води передбачено щорічне встановлення тарифів на послуги
з постачання теплової енергії і постачання гарячої води. Статтею 15 Закону
України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»
передбачено, що орган місцевого самоврядування, який встановив тариф нижче
економічно обґрунтованого розміру, повинен відшкодувати різницю між таким
розміром за рахунок коштів відповідного бюджету. На даний час на розгляді у
Верховній Раді України знаходиться законопроєкт 3508 про різницю у тарифах.
Збільшення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води,
що надаються Обласним комунальним виробничим підприємством теплового
господарства «Лубнитеплоенерго» передбачено по опаленню на 27,1%, по
гарячій воді – 30 %.
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан щодо розміру заборгованості ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» та
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»; передачі підприємства територіальним
громадам відповідних міст.
Л. Босенко щодо кількості споживачів послуг ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго».
А. Удовиченко, Л. Босенко щодо звернення до Лубенської міської ради,
Пирятинської міської ради щодо розгляду ними питання про надання
попередньої згоди на прийняття ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» у комунальну
власність територіальних громад міст.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Управлінню майном обласної ради підготувати листи до Лубенської
міської ради та Пирятинської міської ради щодо надання ними попередньої
згоди на безоплатне прийняття у власність відповідної територіальної громади
майнового комплексу Обласного комунального виробничого підприємства
теплового господарства «Лубнитеплоенерго».
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
постачання теплової енергії і постачання гарячої води, що надаються Обласним
комунальним
виробничим
підприємством
теплового
господарства
«Лубнитеплоенерго» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.

24

29. Про передачу в управління обласній державній адміністрації
Комунального закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр
Полтавщини».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєктом рішення передбачається
передати в управління Полтавській обласній державній адміністрації
Комунальний заклад Полтавської обласної ради «Спортивний центр
Полтавщини» для підвищення ефективності використання матеріальних
ресурсів, удосконалення їх структури та оптимізації управління ними.
Пропонується доповнити проєкт рішення пунктом про затвердження граничної
чисельності працюючих у Комунальному закладу Полтавської обласної ради
«Спортивний центр Полтавщини» в кількості 16 чоловік.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати пропозицію Управління молоді і спорту Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації щодо доповнення
проєкту рішення пунктом про затвердження граничної чисельності працюючих
у Комунальному закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр
Полтавщини» в кількості 16 чоловік.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про передачу в управління
обласній державній адміністрації Комунального закладу Полтавської обласної
ради «Спортивний центр Полтавщини» із запропонованими правками та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
30. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про майно, яке приймається у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області,
передається у комунальну власність міських і селищних територіальних громад
та передається у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області; про рекомендації постійної комісії з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій про доповнення проєкту рішення пунктом
щодо передачі безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області автомобілю Renault Duster, державний номер
ВІ 4701 ЕА, з балансу КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської
обласної ради у державну власність, на баланс Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Полтавської обласної державної адміністрації.
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ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо закупівлі автомобілів КУ «Рятувально-водолазна служба»
Полтавської обласної ради.
О. Сакало щодо потреб та використання службових автомобілів.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань правоохоронної
діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та
учасників бойових дій рекомендувати управлінню майном обласної ради
доповнити проєкт рішення пунктом щодо передачі безоплатно зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
автомобілю Renault Duster, державний номер ВІ 4701 ЕА, з балансу
КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради у державну
власність, на баланс Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної
державної адміністрації.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання-передачу
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області» із запропонованою правкою та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
31. Про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу
Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи
олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка Зіньківської міської
ради Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєкт рішення підготовлено на
підставі рішення Зіньківської міської ради від 11.06.2021 «Про безоплатну
передачу закладу позашкільної освіти – «Зіньківська СДЮСШОР» та її
цілісного майнового комплексу з комунальної власності Зіньківської міської
ради у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на
прийняття цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячоюнацької
спортивної
школи
олімпійського
резерву
з
гандболу
імені В.П. Літвішка Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та
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рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
32. Про приймання цілісного майнового комплексу комунального закладу
«Спортивний
комплекс
міста
Гребінка» у
спільну
власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєкт рішення підготовлений
на підставі рішень: другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради
восьмого скликання від 09 квітня 2021 року № 149 «Про надання згоди на
прийняття цілісного майнового комплексу комунального закладу "Спортивний
комплекс м. Гребінка" у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області», восьмої позачергової сесії Гребінківської міської
ради восьмого скликання від 27 квітня 2021 року № 469 «Про передачу
юридичної особи та цілісного майнового комплексу комунального закладу
"Спортивний комплекс м. Гребінки" у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області».
ВИСТУПИЛИ:
О. Синєгубов щодо перспектив розвитку спортивного комплексу у м. Гребінка.
І. Процай щодо фінансового стану комунального закладу «Спортивний
комплекс м. Гребінки».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання цілісного
майнового комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс міста
Гребінка» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
33. Про приймання громадських будівель за адресою: м. Полтава,
вул. Конституції, 2а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєкт рішення підготовлений на
підставі рішення четвертої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання
від 18 червня 2021 року «Про передачу громадських будівель із комунальної
власності Полтавської міської територіальної громади у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області», будівлі
планується передати на баланс, в оперативне управління Полтавського
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання
громадських будівель за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, 2а у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
34. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття
провадження у справі про банкрутство «Облбудкомплект».
СЛУХАЛИ:
В. Годню, який проінформував, що Головне управління Державної податкової
служби у Полтавській області звернулося до обласної ради, як органу місцевого
самоврядування, до управління якого належить ОГКП «Облбудкомплект» з
пропозицією розглянути на черговій сесії обласної ради питання щодо
порушення справи про банкрутство комунального підприємства, яке має
податковий борг.
С. Сагайдачного, який надав інформацію про місцезнаходження, діяльність
підприємства, кадрову політику та стан заборгованості.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо термінів виникнення боргу, його складових, повноважень і
функцій податкової служби самостійно банкротити підприємство.
О. Біленький щодо відкладення розгляду проєкту рішення, вивчення питання до
наступного пленарного засідання сесії обласної ради, створення робочої групи.
А. Удовиченко щодо наявності нерухомості на підприємстві, її інвентаризації,
ухвали суду про стягнення заборгованості.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Годні, С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній раді зняти з розгляду проєкт рішення обласної
ради «Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття
провадження у справі про банкрутство «Облбудкомплект».
3. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради О. Біленькому
створити робочу групу з вивчення питання організації діяльності, фінансового
стану ОГКП «Облбудкомплект» та обласного комунального підприємства
«Кіновідеопрокат».
35. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09 квітня 2021 року
№ 151 «Про приймання-передачу об’єкту «Центр надання послуг в
м. Полтава» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що зміни стосуються коригування
технічних даних.
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 09 квітня 2021 року № 151 «Про прийманняпередачу об’єкту «Центр надання послуг в м. Полтава» у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого
скликання.
36. Про попередній розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку
підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі
послуги населенню області».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що підставою є Закон України «Про
оренду державного та комунального майна», що визначення переліку
підприємств, установ, організацій, які надають соціально важливі послуги
населенню області, матимуть право продовжувати договори оренди майна, що
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст
Полтавської області, без проведення електронного аукціону.
ВИСТУПИЛИ:
Д. Лунін щодо погодження Полтавською обласною державною адміністрацією
переліку комунальних підприємств спільної власності територіальних громад,
сіл, селищ, міст Полтавської області.
Л. Босенко щодо інформації про характеристику майна підприємств, установ,
організацій недержавної форми власності, які рекомендуються визначити
такими, що надають соціально важливі послуги населенню області.
О. Біленький щодо діяльності громадських організацій.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати управлінню майном обласної ради до проєкту рішення
обласної ради «Про затвердження переліку підприємств, установ та організацій,
що надають соціально важливі послуги населенню області включити
підприємства, установи, організації державної та комунальної форми власності,
ПАТ «Полтаваплемсервіс», ТОВ «Лубенське племпідприємство», підтримати
його в цій редакції та рекомендувати на розгляд пленарного засідання п’ятої
сесії обласної ради восьмого скликання.
37. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації обласного
комунального підприємства «Кіновідеопрокат».
СЛУХАЛИ:
І. Удовиченко щодо доцільності довивчення питання.
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній раді зняти з розгляду проєкт рішення обласної
ради «Про внесення змін до складу комісії з реорганізації обласного
комунального підприємства «Кіновідеопрокат».
3. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради О. Біленькому
створити робочу групу з вивчення питання організації діяльності, фінансового
стану ОГКП «Облбудкомплект» та обласного комунального підприємства
«Кіновідеопрокат».
38. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента
України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо
врегулювання деяких питань у сфері податкового законодавства.
СЛУХАЛИ:
В. Куцовола, який проінформував про підтримку намірів уряду щодо
детінізації аграрної галузі, що призведе до збільшення надходжень до місцевих
бюджетів. Разом з тим, запропонував звернутися з проханням утриматися від
будь-якого погіршення умов ведення легального сільськогосподарського
виробництва, адже саме аграрії створюють робочі місця у сільській місцевості,
а податкові надходження від них є бюджетоутворюючими.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Куцовола взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України,
Голови Верховної Ради України щодо врегулювання деяких питань у сфері
податкового законодавства» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
39. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради
України стосовно ухвалення пакета законопроєктів щодо малої
приватизації (реєстраційні номери 4572, 4573, 4574, 4575).
СЛУХАЛИ:
Ф. Мухтарова, який проінформував про підтримку пакету законопроєктів щодо
малої приватизації (реєстраційні номери 4572, 4573, 4574, 4575), якими
усуваються бюрократичні перешкоди і спрощується процедура підготовки до
приватизації об’єктів державної і комунальної власності та передбачається
правило, за яким 10 % коштів від приватизації державного майна надходитиме
в бюджет відповідної територіальної громади.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Ф. Мухтарова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Верховної Ради України стосовно ухвалення
пакета законопроєктів щодо малої приватизації (реєстраційні номери 4572,
4573, 4574, 4575)» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
40. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради
України щодо підтримки проєкту Закону України «Про внесення змін до
статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо спрощення
організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними
радами, міськими територіальними громадами.
СЛУХАЛИ:
І. Процая, який проінформував про підтримку проєкту Закону України
«Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо
спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими,
селищними радами, міськими територіальними громадами, необхідних для
виконання ними завдань із забезпечення функціонування об’єктів соціальної
сфери та про допущення до участі у закупівлях хлібобулочних та м’ясомолочних продуктів для харчування у закладах освіти та охорони здоров’я
виключно виробників таких товарів.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Процая взяти до відома.
2. Доповнити Звернення депутатів Полтавської обласної ради до
Верховної Ради України щодо підтримки проєкту Закону України «Про
внесення змін до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо
спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими,
селищними радами, міськими територіальними громадами» положеннями про
допущення до участі у закупівлях хлібобулочних та м’ясо-молочних продуктів
для харчування у закладах освіти та охорони здоров’я виключно виробників
таких товарів.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо підтримки проєкту
Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про публічні
закупівлі» щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель
сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами» із
запропонованими змінами та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
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41. Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання погодження на
зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за І квартал
2021 року на суму капітальних видатків, спрямованих на аварійноремонтні роботи капітального характеру каналізаційного колектору
«ГРЛ» д. 900 по вул. Космічна в с. Яр.
СЛУХАЛИ:
М. Третяка, який проінформував, що підприємство за І квартал 2021 року
отримало чистий прибуток та має сплатити до обласного бюджету кошти у
розмірі 10 % від нього. Відповідно до пункту 15 рішення обласної ради від
29.12.2020 № 60 «Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік
16100000000 (код бюджету)» у разі спрямування підприємством частини
прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки)
погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та
управління майном, розмір відрахувань зменшується на суму цих капітальних
видатків. У І кварталі поточного року підприємство провело аварійно-ремонтні
роботи капітального характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по
вул. Космічна в с. Яр.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький щодо підтримки пропозиції КП ПОР «Полтававодоканал» на
зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за І квартал
2021 року на суму капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні
роботи капітального характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по
вул. Космічна в с. Яр.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Третяка взяти до відома.
2. Погодити КП ПОР «Полтававодоканал» зменшення розміру
відрахувань частини чистого прибутку за І квартал 2021 року на суму
капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні роботи капітального
характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по вул. Космічна в с. Яр.
42. Про приймання будівлі Дворянського зібрання у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєкт рішення підготовлено на
підставі рішення Полтавської міської ради від 18 червня 2021 року «Про
надання згоди на передачу об’єкту нерухомого майна із комунальної власності
Полтавської міської територіальної громади у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області», передбачається прийняття будівлі
Дворянського зібрання, 1810 року (пам’ятка архітектури національного
значення), за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 31 на баланс, в оперативне
управління КЗ «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської
обласної ради.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Синєгубов щодо проведення консервації будівлі Полтавською міською
радою, виготовлення проектно-кошторисної документації у поточному році та
проведення реставраційних робіт у наступному році.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання будівлі
Дворянського зібрання у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
43. Про приймання комплексу будівель і споруд за адресою: провулок
Шкільний, 6, с. Сухорабівка Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєктом рішення пропонується
прийняти безоплатно у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області на баланс, в оперативне управління Полтавської
обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів комплекс
будівель і споруд за адресою: провулок Шкільний, 6, с. Сухорабівка
Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький щодо приєднання будівель за адресою: провулок Шкільний, 6,
с. Сухорабівка Полтавської області до спортивної школи «Колос», створення
реабілітаційного центру, використавши кошти Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання комплексу
будівель і споруд за адресою: провулок Шкільний, 6, с. Сухорабівка
Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
44. Про надання згоди на прийняття СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО
КОМПЛЕКСУ «ЛТАВА» у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про звернення народного депутата
К. Касая щодо невикористання за призначенням СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО
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КОМПЛЕКСУ «ЛТАВА», відповідно до якого пропонується звернутися до
Полтавської міської ради щодо надання згоди на передачу СПОРТИВНОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛТАВА» у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на
прийняття СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛТАВА» у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
45. Інформація про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021
рік.
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував про фінансування закладів соціальнокультурної сфери, виконання інвестиційних проєктів, будівництва об’єктів
обласної комунальної власності, утримання та розвитку автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури. Джерелом покриття вказаних видатків
пропонується визначити понадпланові надходження доходів загального фонду
обласного бюджету, залишки бюджетних коштів на початок року та кошти, які
додатково надійшли до обласного бюджету з державного бюджету та місцевих
бюджетів області.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький щодо направлення коштів у сумі 9 835 905 грн об’єкту
«Реконструкція скверу пам’яті Героїв України на розі вул. Небесної Сотні та
вул. Гагаріна в м. Полтава з влаштуванням щогли-флагштоку для Державного
Прапору України та комплексним благоустроєм прилеглої території в існуючих
межах» на виконання пункту 2.7 «Забезпечення фінансування об’єктів та
заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду розвитку
територій області» Напряму 2. «Розвиток територіальних громад області»
Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 20212023 роки.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Скоригувати показники обласного бюджету, а саме: кошти у сумі
9 835 905 грн об’єкту «Реконструкція скверу пам’яті Героїв України на розі
вул. Небесної Сотні та вул. Гагаріна в м. Полтава з влаштуванням щоглифлагштоку для Державного Прапору України та комплексним благоустроєм
прилеглої території в існуючих межах» направити на виконання пункту
2.7 «Забезпечення фінансування об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися
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за рахунок коштів Фонду розвитку територій області» Напряму 2. «Розвиток
територіальних громад області» Програми розвитку місцевого самоврядування
у Полтавській області на 2021-2023 роки.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік. 16100000000
(код бюджету)» та рекомендувати внести його на розгляд пленарного засідання
п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
46. Інформація про внесення змін до Обласної програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про виділення коштів на проведення
заходів, тематичних змін національно-патріотичного спрямування у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку та на проведення військово-патріотичних
зборів для дітей та молоді.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Погодити інформацію щодо внесення змін до Обласної програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки та
рекомендувати внести відповідний проєкт рішення на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
47. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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