
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 19 лютого 2021 року з питання № 6 порядку денного

«Про продовження дії Програми підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів

Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 ‒
2020 роки до 2021 року включно»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про продовження дії

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з
енергозбереження на 2015 ‒ 2020 роки до 2021 року включно».

3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації після
проведення робочої зустрічі із представниками ОСББ, територіальних громад
розглянути питання щодо розробки проєкту Програми підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на наступний
період.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 19 лютого 2021 року з питання № 7 порядку денного

«Про виконання Програми енергоефективності Полтавської області на
2018 ‒ 2020 роки»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми

енергоефективності Полтавської області на 2018 ‒ 2020 роки».
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації утворити

робочу групу з розроблення проєкту програми енергоефективності Полтавської
області на наступний період із залученням депутатів обласної ради.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 19 лютого 2021 року з питання № 12 порядку денного

«Про затвердження Програми правової освіти населення Полтавської
області на 2021 ‒ 2025 роки»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Черчатого взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Програми

правової освіти населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки».
3. Рекомендувати директору Регіонального центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги у Полтавській області О. Черчатому розподіляти та
надавати друковану рекламну продукцію пропорційно кількості населення, що
мешкає на відповідній території.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 19 лютого 2021 року з питання № 16 порядку денного

«Про Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2027 року»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Фролова взяти до відома.
2. Внести зміни до проєкту рішення обласної ради «Про Програму розвитку

та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на
період до 2027 року», а саме:

2.1. У таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на
період до 2027 року»:

- в розділі «1.6. Кредитування фермерських господарств» збільшити
обсяги кредитування з обласного бюджету до розміру 59 500 тис. грн
по 8 500 тис. грн на рік та виключити рядок «Місцеві бюджети та інші
джерела»;
- в розділі «2.1. Створення та підтримка сільськогосподарських
кооперативів» збільшити фінансування у 2021 році до 1950,0 тис. грн і,
відповідно, зменшити фінансування у 2025-2027 роках на 500,0 тис. грн
щорічно;
- в розділі «2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності»
збільшити обсяги фінансування з обласного бюджету до 1 000,0 тис.
грн на рік (загальна сума 7 000,0 тис. грн).

2.2. У Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання
заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року:

- абзац 2 пункту 1.5. викласти в новій редакції: «Для цілей цього
Порядку новоствореними вважаються юридичні особи, фізичні особи-
підприємці, сімейні фермерські господарства, які одночасно
відповідають таким критеріям: здійснюють діяльність протягом
перших 3 років з дати реєстрації, провадять у сфері товарного
виробництва сільськогосподарської продукції зареєстрований вид
діяльності; мають середньорічну штатну чисельність працівників не
менше 2-х осіб (крім сімейних фермерських господарств); подали у
встановленому законом порядку річну або поточну фінансову
(податкову) звітність.»;



- пункт 1.8. після слів «уповноважені члени постійної комісії з питань
аграрної політики та земельних відносин Полтавської обласної ради (за
згодою)» доповнити словами: «делеговані цією комісією», далі за
текстом.

2.3. У розділі 1.2. Напряму 1 «Підвищення конкурентноздатності малого
та середнього аграрного бізнесу», у графі 1.2. «Розвиток бджільництва» таблиці
«Напрями діяльності та заходи», у підрозділі 2.2. «Розвиток бджільництва»
Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року: слова «Підтримка молодих
пасічників-початківців віком до 35 років, а також учасників бойових дій без
обмеження віку, які пройшли відповідне навчання в ліцензованих освітніх
закладах» замінити словами: «Підтримка пасічників-початківців, а також
учасників бойових дій, які пройшли відповідне навчання в ліцензованих освітніх
закладах» далі за текстом.

3. Підтримати проєкт рішення із запропонованими змінами.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 22 лютого 2021 року з питання № 20 порядку денного

«Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до

показників обласного бюджету на 2020 рік».
3. На наступному засіданні постійної комісії розглянути питання про

розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я та розподілу її між місцевими бюджетами на 2021 рік.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном 
                                  вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,   тел. (0532) 56-49-73 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 22 лютого 2021 року з питання № 23 порядку денного  

«Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області»  

 
 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома. 

2. Виключити: 
-  із пункту 2 проєкту рішення слова: «Aвтомобіль 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»;  
-  із преамбули проєкту рішення слова «КУ «Рятувально-водолазна 

служба» Полтавської обласної ради»; 

-  із додатку 2 слова: «Aвтомобіль Renault Duster, державний номер  

ВІ 4701 ЕА, шасі (кузов, рама) № VF1HJD20063127650 КУ «Рятувально-

водолазна служба» Полтавської обласної ради». 

3. Підтримати проєкт рішення із запропонованими змінами. 
 

 

 

Голова комісії Л. БОСЕНКО 



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 22 лютого 2021 року з питання № 29 порядку денного

«Про надання згоди на передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради створити робочу групу з вивчення

фінансового стану та організації діяльності ПОКП «Полтавафарм» із залученням
виконувача обов’язків директора ПОКП «Полтавафарм» О. Павлусенко,
представників Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в
Полтавській області, управління майном обласної ради.

Голова комісії Л. БОСЕНКО


