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

м. Полтава

№9

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
Члени постійної комісії:
Винниченко
Оксана Вікторівна
Куцовол
Володимир Миколайович
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Ващенко
Олександр Володимирович
Смірнов
Олександр Михайлович
Стеценко
Вячеслав Васильович
Склад комісії 10 осіб. Присутні 7 осіб. Кворум є.
Взяли участь:
Лемешко
- перший заступник голови Полтавської обласної
Олександр Миколайович
ради
Чепурко
- заступник голови Полтавської обласної ради
Олексій Григорович
Греков
- заступник
голови
Полтавської
обласної
Євген Анатолійович
державної адміністрації

Діденко
- голова постійної комісії обласної ради з питань
Олег Григорович
освіти, науки та культури
Матюшенко
- депутат обласної ради
Олексій Володимирович
Ярошенко
- депутат обласної ради
Володимир Михайлович
Запрошені:
Калінін
- директор Департаменту економічного розвитку,
Максим Віталійович
торгівлі
та
залучення
інвестицій
облдержадміністрації
Кропивка
- директор
Департаменту
фінансів
Павло Анатолійович
облдержадміністрації
Годня
- заступник директора Департаменту будівництва,
Володимир
містобудування і архітектури
Володимирович
Лисак
- директор Департаменту охорони здоров’я
Віктор Петрович
облдержадміністрації
Марчишинець
- тимчасово виконуючий обов’язки начальника
Сергій Миколайович
Управління
інфраструктури
та
цифрової
трансформації облдержадміністрації
Пилипенко
- директор Департаменту інформаційної діяльності
Вікторія Миколаївна
та комунікацій з громадськістю
Сагайдачний
- начальник управління майном обласної ради
Сергій Тимофійович
Фоменко
- начальник
Служби
у
справах
дітей
Ірина Олександрівна
облдержадміністрації
Удовиченко
- директор Департаменту культури і туризму
Ірина Анатоліївна
облдержадміністрації
Севідов
- головний лікар комунального підприємства
Володимир Васильович
«Кременчуцький
обласний
онкологічний
диспансер Полтавської обласної ради»
Мацицький
- головний лікар комунального підприємства
Ігор Анатолійович
«Полтавський
обласний
центр
терапії
залежностей Полтавської обласної ради»
Топал
- директор комунальної установи «Підприємство із
Наталія Дмитрівна
інженерного супроводження закладів охорони
здоров’я Полтавської обласної ради»
Порядок денний:
1. Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних
громад області.
2. 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.
3. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на
2021 рік. 16100000000 (код бюджету).
4. 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
територіальних громад області.

господарювання

спільної

власності

СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєкт рішення доопрацьовано із
врахуванням подань Полтавської обласної державної адміністрації на
продовження контрактів з головним лікарем комунального підприємства
«Кременчуцький обласний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради»
В. В. Севідовим, головним лікарем комунального підприємства «Полтавський
обласний центр терапії залежностей Полтавської обласної ради»
І. А. Мацицьким, директором комунальної установи «Підприємство із
інженерного супроводження закладів охорони здоров’я Полтавської обласної
ради» Н. Д. Топал.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо продовження контрактів
І. А. Мацицьким, Н. Д. Топал строком на 3 роки.

із

В.

В.

Севідовим,

Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати переукласти контракт з головним лікарем комунального
підприємства «Кременчуцький обласний онкологічний диспансер Полтавської
обласної ради» В. Севідовим строком на 3 роки.
3. Рекомендувати переукласти контракт з головним лікарем комунального
підприємства «Полтавський обласний центр терапії залежностей Полтавської
обласної ради» І. Мацицьким строком на 3 роки.
4. Рекомендувати переукласти контракт з директором комунальної
установи «Підприємство із інженерного супроводження закладів охорони
здоров’я Полтавської обласної ради» Н. Топал строком на 3 роки.
5. 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 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.
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СЛУХАЛИ:
М. Калініна, який надав інформацію на виконання рекомендацій постійної
комісії від 02.07.2021 про перелік чинних програм, створення індустріальних
парків у Полтавській області та результатів реалізації заходів Стратегії
розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо детального розгляду на засіданні постійної комісії стану
реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки.
Голосували: за – 6, проти –, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Калініна взяти до відома.
2. Підтримати проєкт 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» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
3. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської
області на 2021 рік. 16100000000 (код бюджету).
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який надав інформацію про видатки обласного бюджету на
реалізацію заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року,
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2021 році
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо відсутності фінансування незавершених об’єктів будівництва та
виділення коштів на нові об’єкти будівництва.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік. 16100000000
(код бюджету)» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої
сесії обласної ради восьмого скликання.
4. Різне.
Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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