ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку
21 грудня 2020 року

м. Полтава

№2

Головуючий: Сидоренко Іван Іванович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Говоренко Володимир Олександрович –
заступник голови постійної комісії, Мірошніченко Людмила Вікторівна –
заступник голови постійної комісії, Копотун Костянтин Іванович – секретар
постійної комісії, Матюшенко Олексій Володимирович, Устименко Юлія
Сергіївна.
Взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович

голова обласної ради

Лемешко
Олександр Миколайович

перший заступник голови обласної ради

Синєгубов
Олег Васильович

голова Полтавської облдержадміністрації

Лунін
Дмитро Сергійович

перший заступник голови Полтавської
обласної державної адміністрації

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови Полтавської обласної
державної адміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого апарату
обласної ради

Глушко
Володимир Іванович

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

депутат обласної ради

Чепурко
Олексій Григорович

депутат обласної ради

Взяли участь:
Воротинцев
Василь Альбертович

генеральний директор КП ПОР
«Полтававодоканал»

Венгер
Cepгій Bолодимирович

директор Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами
Полтавської обласної державної
адміністрації

Інгуш
Тамара Станіславівна

начальник інвестиційного відділу
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

Марчишинець
Сергій Миколайович

тимчасово виконувач обов’язків
начальника Управління інфраструктури
та цифрової трансформації Полтавської
облдержадміністрації

Мороховець
Ігор Анатолійович

виконуючий обов’язки начальника
управління майном обласної ради

Окара
Володимир Григорович

виконувач обов’язків генерального
директора ПОКП «Аеропорт-Полтава»

Особік
Ірина Станіславівна

заступник директора Департаменту –
начальник управління містобудування і
архітектури Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального господарства
облдержадміністрації

Рева
Едуард Васильович

заступник директора Департаменту –
начальник управління житловокомунального господарства
Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального господарства
облдержадміністрації
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Сакало
Олег Олександрович

виконувач обов’язків керівника
Комунальної установи «Рятувальноводолазна служба» Полтавської обласної
ради

Порядок денний:
1. Про виконання обласної Програми
дорожнього руху на 2018 ‒ 2020 роки.

підвищення

рівня

безпеки

2. Про обласну Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
2021 ‒ 2024 роки.
3. Про виконання Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2017 ‒
2020 роки.
4. Про Програму розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки.
5. Про
надання
дозволу
ПОЛТАВСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ
КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження терміну дії
кредитного договору з АТ «Полтава-банк».
6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року
№ 1313 «Про прийняття каналізаційних мереж колективу забудовників
«Юріївський» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
7. Про включення житлового будинку з вбудованими нежитловими
приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа
Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації.
8. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
9. Про погодження кандидатури І. Янкової для нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України.
10. Про погодження кандидатури Т. Науменко для нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України.
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11. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів зі
збереження автомобільних доріг загального користування.
12. Різне.
Головуючий запропонував включити додатково до порядку денного засідання
наступні питання:
1. Про виконання регіональної Програми заходів з організації рятування
людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки.
2. Про затвердження регіональної Програми заходів з організації
рятування людей на водних обєктах Полтавської області на 2021 – 2025 роки.
3. Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку.
Голосували за включення даних питань до порядку денного: за – 5, проти – 0,
утримались – 0, не голосували – 1.
Головуючий запропонував першим питанням розглянути третє додаткове питання
«Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження,
будівництва,
транспорту та зв’язку».
Голосували за пропозицію головуючого: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не
голосували – 1.
Голосували за порядок денний в цілому: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не
голосували – 1.
Головуючий перед початком розгляду питань порядку денного наголосив, що
відповідно до Рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні
постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді
питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного
самостійного публічного оголошення про це під час засідання.
1. Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва,
транспорту та зв’язку.
СЛУХАЛИ: І. Сидоренка, який запропонував обрати заступником голови
постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства,
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енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку Матюшенка Олексія
Володимировича.
В обговорені питання взяла участь: Л. Мірошніченко.
ВИРІШИЛИ:
Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку Матюшенка Олексія Володимировича.
Голосували: за – 4, проти – 1, утримались – 0, не голосували – 1.
2. Про виконання обласної Програми
дорожнього руху на 2018 ‒ 2020 роки.

підвищення

рівня

безпеки

СЛУХАЛИ: С. Марчишинця, який зазначив, що основною метою Програми є
підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження
рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків, створення
безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, а також
підвищення рівня координаційної роботи діяльності територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої для
підвищення ефективності заходів Програми.
Обласна Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху розглядає
безпеку руху як єдину систему, тому основними складовими реалізації
Програми стали: дорожня інфраструктура та учасники дорожнього руху (водій і
пішохід).
Заходи вищезазначеної Програми реалізувались у трьох напрямках:
І напрям – пропаганда безпеки дорожнього руху;
ІІ напрям – підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої
інфраструктури;
ІІІ напрям – моніторинг безпеки дорожнього руху.
Перший напрям спрямований на пропаганду безпеки дорожнього руху та
передбачає реалізацію наступних заходів:
- виготовлення
та
розповсюдження
інформаційних
матеріалів,
спрямованих на безпеку дорожнього руху;
- проведення просвітницьких заходів, які спрямовані на удосконалення
шляхів збереження життя і здоров’я учасників дорожнього руху та
забезпечення безпеки на дорогах області;
- проведення масових заходів, спрямованих на підвищення рівня
свідомості громадян щодо безпеки дорожнього руху.
Із метою проведення просвітницьких заходів серед учнівської молоді,
працівниками Управління інфраструктури та цифрової трансформації
облдержадміністрації спільно з інспекторами зав’язків з громадськістю
Управління патрульної поліції Полтавській області за час дії Програми
відвідано 91 навчальний заклад у 19 районах області.
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За час дії Програми та в ході реалізації її заходів серед населення області
розповсюджено 32 630 одиниць світловідбивальних елементів.
Разом із світловідбивними брелками та браслетами поширювались
інформаційні буклети «Флікер – твій рятівник», де зазначена інформація щодо
користі від використання світловідбивачів в темну пору доби та інша
поліграфічна продукція.
Щодо другого напрямку Програми з метою удосконалення безпеки
дорожнього та зниження дорожнього травматизму на ділянках доріг поблизу
яких функціонують об’єкти соціальної сфери, впроваджуються заходи зі
встановлення 14 засобів примусового зниження швидкості. Наразі тривають
роботи з монтажу.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху на залізничному
транспорті працівниками Управління спільно з представниками регіональних
філій «Південна залізниця» та «Південно-західна залізниця» системно
проводяться сезонні комісійні обстеження залізничних переїздів.
Забезпечено участь у реалізації пілотного проєкту із упровадження
систем зважування автомобілів в русі Weight-in-Motion (WiM) на дорогах
загального користування області. У рамках цього заходу Управлінням
інфраструктури та цифрової трансформації спільно із Службою автомобільних
доріг у Полтавській області та Міністерством інфраструктури України
опрацьовано та визначено ділянки доріг для встановлення 10 вищевказаних
систем.
На сьогодні таку систему встановлено та запущено у тестовому режимі на
автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава – Олександрія в
с. Підгорівці Козельщинського району. Проводяться монтажні роботи із
запуску другого комплексу на автодорозі державного значення Н-31
Дніпро – Решетилівка поблизу м. Кобеляки.
Реалізація заходів Програми за третім напрямком, щодо моніторингу
безпеки дорожнього руху здійснюється обласною робочою групою з питань
функціонування ринку пасажирських автомобільних перевезень.
Під час здійснення виїзних перевірок за дотриманням чинного
законодавства суб’єктами, які надають послуги з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом в області, неодноразово виявлялись порушення
чинного законодавства в сфері автомобільних пасажирських перевезень.
Основні порушення: відсутність паспорту маршруту, відсутність договору про
перевезення пасажирів, а також порушення Правил дорожнього руху України.
У
поточному
році
проведено
60
перевірок.
Проведено
три
засідання спеціалізованої служби транспортного та технічного забезпечення,
під час яких визначено поточний стан галузі та обговорено проблемні питання,
які потребують вирішення.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – поцікавився, яким чином визначався перелік шкіл, де були
встановлені засоби примусового зниження швидкості.
Запитав, чи біля Селищанської загальноосвітньої школи Машівського району
проведені роботи по встановленню засобів примусового зниження швидкості.
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Л. Мірошніченко – запитала, чи буде відремонтована автомобільна дорога біля
залізничного переїзду поблизу села Короваї Гребінківського району.
Поцікавилася, чи буде на території Гребінківського району встановлений
ваговий комплекс.
Зазначила, що в смугах відведення автомобільних доріг не проводяться
роботи з вирубки аварійно небезпечних дерев, чи можливо вирішити це
питання.
В обговоренні питання взяли участь: О. Матюшенко, О. Синєгубов.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання обласної Програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху на 2018 ‒ 2020 роки».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про обласну Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
2021 ‒ 2024 роки.
СЛУХАЛИ: С. Марчишинця, який зазначив, що метою Програми є підвищення
рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньотранспортних пригод та тяжкості їх наслідків, підвищення свідомості громадян
в частині дотримання безпеки дорожнього руху, створення безпечних та
комфортних умов для учасників дорожнього руху, а також поліпшення
координації діяльності територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху.
Реалізація заходів Програми дасть змогу:
- зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість загиблих
та травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод, знизити ступінь
тяжкості дорожньо-транспортних пригод та їх негативні наслідки;
- зменшити рівень дитячого дорожньо-транспортного травматизму;
- підвищити рівень дотримання Правил дорожнього руху його
учасниками;
- підвищити рівень свідомості та відповідальності учасників дорожнього
руху;
- поліпшити
стан
вулично-дорожньої
мережі
та
дорожньої
інфраструктури;
- посилити координацію дій відповідних органів для формування та
реалізації політики у сфері безпеки дорожнього руху.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – запитав, скільки планується закупити світловідбивачів та яка їх
вартість.
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В обговорені питання взяли участь: О. Лемешко, О. Матюшенко, О. Синєгубов.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про обласну Програму підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про виконання Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2017 ‒
2020 роки.
СЛУХАЛИ: С. Марчишинця, який зазначив, що виконання заходів даної
Програми дозволило отримати головному аеропорту області статус
міжнародного, забезпечити його сертифікаційну спроможність та подальший
розвиток підприємства.
З метою приведення інфраструктури аеропорту у відповідність з
міжнародними стандартами у 2018 році здійснено наступні заходи:
- капітальний ремонт існуючої будівлі аеровокзалу з улаштуванням
міжнародного пункту пропуску (38 млн грн);
- поточний ремонт штучної злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та
перону (14,6 млн грн);
- комплектування спецтехнікою та обладнанням (7,2 млн грн).
Реалізовані заходи Програми дозволили забезпечити виконання
міжнародних та внутрішніх чартерних авіарейсів, сприяти здійсненню
навчально-тренувальних польотів.
Зокрема з міжнародного аеропорту «Полтава» здійснено чартерні рейси
Полтава – Шарм-ель-Шейх (Єгипет) та Полтава – Анталія (Туреччина).
Власні кошти ПОКП «Аеропорт-Полтава» отримало за: аеропортове
обслуговування літаків, здачу майна в оренду, квартплату за проживання у
гуртожитку, прибирання злітно-посадкової смуги для ТОВ «Льотна школа
"Кондор"», зберігання нафтопродуктів та надання інших послуг. Отримані
кошти спрямовані на матеріально-технічне забезпечення поточної діяльності
аеропорту.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – запитав, скільки коштів було надано з державного бюджету в період
2017 – 2020 років.
К. Копотун – наголосив, якщо в подальшому не буде фінансування аеропорту то буде
втрачено всі позиції, які до цього часу були напрацьовані.
Л. Мірошніченко – запитала, чи є даний проєкт рентабельний для Полтавської
області.
В обговорені питання взяли участь: В. Говоренко, Д. Лунін, О. Синєгубов,
І. Степаненко, О. Чепурко.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання Програми розвитку та
підтримки Полтавського обласного комунального підприємства «АеропортПолтава» на 2017 ‒ 2020 роки».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про Програму розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки.
СЛУХАЛИ: С. Марчишинця, який зазначив, що метою Програми є
забезпечення розвитку ПОКП «Аеропорт-Полтава» шляхом ефективного
використання наявного виробничого потенціалу та за рахунок надання
підтримки для проведення модернізації інфраструктури і стабілізації
фінансово-економічної діяльності, що в результаті дозволить здійснити
відкриття внутрішніх та міжнародних регулярних авіарейсів та сприятиме
реалізації туристичного потенціалу Полтавської області і формуванню її
інвестиційної привабливості.
Програма розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 2021 –
2023 роки поєднує заходи спільних дій ПОКП «Аеропорт-Полтава», органів
державної та місцевої виконавчої влади.
В. Окару, який повідомив, що для забезпечення сертифікаційних вимог
аеропорту, повинен бути штат 115 осіб. Зараз працює 67 осіб. На момент
будівництва злітно-посадкової смуги буде повністю зупинений сертифікат
аеродрому. Підприємство не може працювати, коли немає злітно-посадкової
смуги. До 2023 року потрібно буде набрати штат працівників, навчити їх,
отримати всі сертифікати. У 2023 році розпочнуться чартерні
польоти. Регулярні рейси, можливо, розпочнуться з 2024 року. Щодо окупності,
то у 2019 році виконано 37 рейсів до Шарм-ель-Шейху та Туреччини, за два
місяці роботи отримано 2 млн грн.
Також зазначив, що у 2019 році з Полтавщини було виконано медичні
рейси до Ізраїлю, Німеччини. Ними літали на лікування громадяни. Також до
аеропорту звертаються представники бізнесу, які шукають можливість
працювати з вантажними перевезеннями.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – поцікавився, скільки коштів закладено в обласному бюджеті на
2021 рік для фінансування Полтавського обласного комунального підприємства
«Аеропорт-Полтава».
І. Степаненко – зазначила, що кошти у державному бюджеті для Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на наступний рік
не закладено.
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Поцікавилася, чому відсутні розрахунки фінансової доцільності і окупності
цього Проєкту.
І. Сидоренко – запитав, коли запрацює аеропорт і почне приносити до обласного
бюджету дохід.
Поцікавився, хто дасть гарантію, що з державного бюджету у 2021 році будуть
виділені кошти на реконструкцію периметрової огорожі аеропорту згідно вимог
авіаційної безпеки.
Зазначив, що дану Програму необхідно доопрацювати.
О. Біленький – зазначив, що коли в державному бюджеті з’являються вільні
кошти, їх першочергово спрямовують тим, у кого є готова проєктнокошторисна документація.
В обговорені питання взяли участь: Д. Лунін, О. Матюшенко, Л. Мірошніченко,
О. Синєгубов, Ю. Устименко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації доопрацювати
Програму розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального
підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки та включити до
Програми розрахунок щодо фінансової доцільності та окупності Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава».
3. Рекомендувати Полтавській обласній раді зняти з порядку денного
пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання проєкт
рішення «Про Програму розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки».
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
6. Про
надання
дозволу
ПОЛТАВСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ
КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження терміну дії
кредитного договору з АТ «Полтава-банк».
СЛУХАЛИ: Е. Реву, який зазначив, що для забезпечення можливості вчасного
поповнення обігових коштів, придбання основних засобів, товарів, матеріалів,
проведення розрахунків за природний газ та транспортування природного газу,
оплати виконаних робіт та інше було підготовлено даний проєкт рішення, яким
передбачено надання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» дозволу на подовження
терміну дії кредитного договору з загальним лімітом дванадцять мільйонів
гривень зі сплатою 19,5 % річних під заставу оборотних активів.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
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2. Підтримати проєкт рішення «Про надання дозволу ПОЛТАВСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження
терміну дії кредитного договору з АТ «Полтава-банк»».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року
№ 1313 «Про прийняття каналізаційних мереж колективу забудовників
«Юріївський» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який зазначив, що у зв’язку з уточненням кількості
майна, що передається Комунальним підприємством Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал», управлінням майном обласної ради було підготовлено
проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого
2020 року № 1313 «Про прийняття каналізаційних мереж колективу
забудовників «Юріївський» у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області».
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від
28 лютого 2020 року № 1313 «Про прийняття каналізаційних мереж колективу
забудовників «Юріївський» у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
8. Про включення житлового будинку з вбудованими нежитловими
приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа
Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації.
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який зазначив, що до управління майном обласної
ради звернулася громадська організація «Сльози милосердя» про намір
здійснити приватизацію вказаного об’єкту. Дане приміщення не
використовується Комунальним підприємством Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал» та потребує проведення ремонту.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про включення житлового будинку з
вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності
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територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають
приватизації».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
9. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який проінформував присутніх про суть проєкту
рішення.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про приймання-передачу майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
10. Про погодження кандидатури І. Янкової для нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України.
СЛУХАЛИ: В. Воротинцева, який зазначив, що відповідно до клопотання
трудового колективу Комунального підприємства Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал» просить погодити кандидатуру Янкової Ірини Анатоліївни
заступника генерального директора із загальних питань КП ПОР
«Полтававодоканал» для нагородження Почесною грамотою Верховної Ради
України, яка має 38 років трудового стажу у комунальному господарстві.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Воротинцева взяти до відома.
2. Погодити кандидатуру І. Янкової до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України та внести на розгляд сесії відповідний проєкт рішення.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
11. Про погодження кандидатури Т. Науменко для нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України.
СЛУХАЛИ: В. Воротинцева, який зазначив, що трудовий колектив просить
погодити кандидатуру начальника відділу кадрів Комунального підприємства
Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» Науменко Тетяни Миколаївни
для нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Воротинцева взяти до відома.

13

2. Погодити кандидатуру Т. Науменко до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України та внести на розгляд сесії відповідний проєкт рішення.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
12. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів зі
збереження автомобільних доріг загального користування.
СЛУХАЛИ: І. Сидоренка, який проінформував присутніх про суть проєкту
рішення.
В обговорені питання взяли участь: О. Біленький, О. Матюшенко, І. Степаненко,
Ю. Устименко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Сидоренка взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної
ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
здійснення заходів зі збереження автомобільних доріг загального
користування».
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
13. Про виконання регіональної Програми заходів з організації рятування
людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки.
СЛУХАЛИ: С. Венгера, який зазначив, що комунальна установа
«Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради створена для
комплексного розв’язання проблем з рятування людей та створення умов
безпечного й організованого відпочинку населення на водних об’єктах
Полтавської області.
Для постійної готовності сил Комунальної установи «Рятувальноводолазна служба» Полтавської обласної ради до дій згідно з призначенням
рішенням третьої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від
29 січня 2016 року була прийнята регіональна Програма заходів з організації
рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки.
Вищезазначеною Програмою передбачено проведення Комунальною
установою «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради
роз’яснювальної роботи серед населення, а особливо серед дітей, щодо правил
поведінки на воді, проведення рятувальних, пошуково-водолазних та
водолазно-технічних робіт, підготовка місць масового відпочинку населення
біля водоймищ області, проведення показових занять з організації рятування
людей та оснащення рятувальних постів, надання методичної допомоги містам
та районам області з питань попередження загибелі людей на водних об’єктах.
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Основними причинами випадків загибелі людей на водоймах є
порушення правил поведінки на воді (льоду).
Протягом дії Програми Комунальною установою установи «Рятувальноводолазна служба» Полтавської обласної ради щороку:
- проводила понад 103 обстеження та очищення від сторонніх предметів
пляжів для відпочинку населення (27 пляжів дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, 76 пляжів загального користування);
- проводила навчання понад 170 плавців-рятівників, які забезпечували
безпечний відпочинок населення на воді (з них 80 осіб, які працювали і
забезпечували відпочинок дітей та 90 осіб, які забезпечували роботу сезонних
рятувальних постів на пляжах загального користування);
- виконувались понад 50 водолазно-пошукових роботи з ліквідації
наслідків нещасних випадків на воді та 30 підводно-технічних робіт на
гідроспорудах області;
- здійснювалися заходи з забезпечення безпеки на воді під час проведення
релігійних свят та спортивних змагань (надавалася допомога понад 40
спортсменам);
- проводилася роз’яснювальна робота серед населення, а особливо серед
дітей, щодо правил безпеки на воді;
- здійснювалося практичне відпрацювання рятувальних заходів зі
взаємодії з іншими рятувальними службами області;
- проводилися спільні тренування з Головним управлінням Державної
служби України з надзвичайних ситуацій та рятувально-водолазними станціями
області з рятування людей на воді.
Усі заходи Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба»
Полтавської обласної ради проводила завдяки дії регіональної Програми
заходів з організації рятування людей на водних об’єктах Полтавської області
на 2016 – 2020 роки, яка надала можливість створити умови з безпечного
відпочинку людей на водних об’єктах області, вдосконалити технічне
оснащення для реагування на надзвичайні події й ситуації.
Для реалізації регіональної Програми заходів з організації рятування
людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки запланована
загальна сума з обласного бюджету ‒ 13 215,1 тис. грн, при цьому фактично
профінансовано видатків в розмірі 12 620,25 тис. грн, що склало 95% до плану.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – запитав, скільки працівників працює в установі та яка середня
заробітна плата.
Поцікавився, скільки було здійснено виїздів на нещасні випадки.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Венгера взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про виконання регіональної Програми заходів з
організації рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2016 –
2020 роки».
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Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
14. Про затвердження регіональної Програми заходів з організації
рятування людей на водних обєктах Полтавської області на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ: С. Венгера, який зазначив, що метою Програми є комплексне
розв’язання проблем попередження нещасних випадків та створення умов
безпечного і організованого відпочинку населення на водних об’єктах області, в
тому числі: любительського і спортивного рибальства, підвищення рівня
оснащення та ефективності роботи Комунальної установи «Рятувальноводолазна служба» Полтавської обласної ради відповідно до призначення.
ВИСТУПИЛИ:
І. Сидоренко – запитав, яке фінансування передбачено по Програмі.
Запитав, на скільки передбачається збільшення заробітної плати працівникам
установи.
Л. Мірошніченко – зазначила, що дана установа виконує дуже складну роботу
та висловила вдячність працівникам установи.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Венгера взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження регіональної Програми
заходів з організації рятування людей на водних обєктах Полтавської області
на 2021 – 2025 роки».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
15. Різне.

Голова постійної комісії

І. СИДОРЕНКО

Секретар постійної комісії

К. КОПОТУН

