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

м. Полтава

№7

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:
Ващенко
Олександр Володимирович
Винниченко
Оксана Вікторівна
Куцовол
Володимир Миколайович
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Стеценко
Вячеслав Васильович
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Смірнов
Олександр Михайлович
Склад комісії 10 осіб. Присутні 9 осіб. Кворум є.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Сергійович
Лунін
Дмитро Сергійович
Чепурко
Олексій Григорович
Панченко
Ігор Ігорович

- перший заступник голови обласної ради
- перший заступник голови облдержадміністрації
- заступник голови обласної ради
- заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації

Рижеченко
Катерина Сергіївна
Діденко
Олег Григорович
Грекова
Марина Миколаївна
Матюшенко
Олексій Володимирович
Москалик
Іван Володимирович
Олексенко
Олександр Сергійович
Запрошені:
Венгер
Сергій Володимирович
Калінін
Максим Віталійович
Ковальська
Віта Володимирівна
Корнієнко
Людмила Василівна
Краповницький
Іван Юрійович
Кропивка
Павло Анатолійович
Кулинич
Віталій Іванович
Лисак
Віктор Петрович
Нечипоренко
Володимир Петрович
Особік
Ірина Анатоліївна
Палій
Олег Борисович
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Фоменко
Ірина Олександрівна
Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Клавдієва
Катерина Данилівна

- заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації
- голова постійної комісії з питань освіти, науки та
культури
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат 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
- начальник Служби автомобільних доріг у
Полтавській області
- директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
будівництва,
містобудування і архітектури
- директор
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
- заступник начальника Служби автомобільних доріг
у Полтавській області з фінансово-економічних
питань
- заступник директора Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури облдержадміністрації
- заступник
директора
Департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації
- начальник управління майном обласної ради
- начальник
Служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації
- директор Департаменту культури і туризму
облдержадміністрації
- директор
Полтавського
обласного
центру
зайнятості
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Андрієнко
Олексій Миколайович

- директор Полтавського академічного обласного
українського
музично-драматичного
театру
ім. М.В. Гоголя
Барвінко
- директор
Токарівського
психоневрологічного
Леонід Петрович
інтернату
Онищенко
- директор
Кобеляцького
психоневрологічного
Мирослав Станіславович
будинку-інтернату
Порядок денний:
Розгляд проєктів рішень:
1. Про попередній розгляд проєкту рішення «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області».
2. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку
Полтавської області на 2020 рік.
3. Про затвердження звітів про результати проведення моніторингу та з оцінки
результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області за 2020
рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів з її реалізації на період
2018 – 2020 років.
4. Про виконання Програми зайнятості населення Полтавської області на 2018
– 2020 роки.
5. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
6. Про внесення змін до Схеми планування території Полтавської області.
7. Про попередній розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку
підприємств, установ та організацій, що надають соціально важливі послуги
населенню області».
8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 червня 2020 року
№ 1366 «Про реорганізацію шляхом перетворення Великосорочинської
загальноосвітньої
санаторної
школи-інтернату
І-ІІІ
ступенів
Миргородського району Полтавської обласної ради у Великосорочинський
ліцей Полтавської обласної ради».
9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 червня 2020 року
№ 1367 «Про реорганізацію шляхом перетворення Андріївської
загальноосвітньої
санаторної
школи-інтернату
І-ІІ
ступенів
Новосанжарського району Полтавської обласної ради в Андріївський ліцей
Полтавської обласної ради».
10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09 квітня 2021 року № 154
«Про зміну типу та найменування комунального закладу «Шишацький
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної
ради».
11. Про зміну найменування комунального закладу «Кременчуцька
спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені
І.М. Піддубного Полтавської обласної ради».
12. Про зміну найменування комунального закладу «Полтавська спеціалізована
школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної
ради».
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13. Про зміну типу та найменування комунального закладу «Полтавський
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка
Полтавської обласної ради».
Розгляд поточних питань, листів та звернень
14. Про стан виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року.
15. Про
результати
розгляду
Полтавською
обласною
державною
адміністрацією листа Управління Служби безпеки України в Полтавській
області щодо проведення комісійної перевірки правомірності використання
керівним складом в/ч А0312 виділених обласним бюджетом коштів.
16. Різне.
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 попередній розгляд проєкту рішення «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєкт рішення підготовлено на
підставі рішень обласної ради та відповідно до подань Полтавської обласної
державної адміністрації. Проєктом рішення передбачено переукладення
трудових контрактів із О. М. Андрієнком, директором Полтавського
академічного
обласного
українського
музично-драматичного
театру
ім. М. В. Гоголя строком на 5 років; Л.П. Барвінком, директором Токарівського
психоневрологічного інтернату строком на 3 роки; М.С. Онищенком,
директором Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату строком на
3 роки.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо різного терміну продовження контрактів для керівників
закладів та визначення однакового терміну для них.
С. Сагайдачний надав відповідь, що термін продовження контракту формувався
відповідно
до
заяви
та
рекомендацій
галузевих
департаментів
облдержадміністрації.
І. Удовиченко щодо вимог Закону України «Про культуру» про продовження
контракту керівникові від 1 до 5 років, згоди на продовження контракту на
3 роки.
О. Діденко щодо розгляду кандидатури М. Андрієнка на засіданні постійної
комісії з питань освіти та науки, відвідування закладу, спілкування з
колективом та позитивних відгуків про М. Андрієнка, згоди на продовження
контракту на 3 роки.
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Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати переукласти контракт з директором Полтавського
академічного
обласного
українського
музично-драматичного
театру
ім. М.В. Гоголя Андрієнком О. М. строком на 3 роки.
3. Рекомендувати переукласти контракт з директором Токарівського
психоневрологічного інтернату Барвінком Л.П. строком на 3 роки.
4. Рекомендувати переукласти контракт з директором Кобеляцького
психоневрологічного будинку-інтернату Онищенком М. С. строком на 3 роки.
5. Рекомендувати проєкт рішення обласної ради «Про керівників
суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад області»
на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
2. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку
Полтавської області на 2020 рік.
СЛУХАЛИ:
М. Калініна, який зазначив, що програма як прогнозний документ не
передбачала фінансування, заходи та завдання програми узгоджені з бюджетом,
профінансовані у 2020 році відповідно до регіональних програм; реалізовано
84 заходи за напрямками: економіка, агропромисловий комплекс, охорона
здоров’я, культура, туризм, архітектура і будівництво, освіта і наука,
соціальний захист, розвиток інфраструктури, цивільний захист, екологія тощо;
прозвітував про стан реалізації напрямів та заходів програми протягом 2018 –
2020 років.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо підприємств, на яких створено 145 робочих місць та відсотку
від загальної кількості робочих місць; створення додаткових місць для
дошкільнят у закладах дошкільної освіти; джерел фінансування напрямів,
заходів програми та залучених інвестицій.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Калініна взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми
економічного та соціального розвитку Полтавської області на 2020 рік» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
3. Про затвердження звітів про результати проведення моніторингу та з
оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області
за 2020 рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів з її реалізації на
період 2018 – 2020 років.
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СЛУХАЛИ:
М. Калініна, який проінформував, що звіти формувалися на підставі інформації
департаментів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади, територіальних громад. За результатами моніторингу
та виконання пріоритетних цілей Стратегії розвитку Полтавської області та
Плану заходів з її реалізації протягом 2015 – 2020 років було реалізовано 197
проєктів.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол щодо сприяння залученню інвестицій у модернізацію
агропромислового комплексу області шляхом часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва,
реалізації Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2027 року у І півріччі 2021 року,
використання виділених коштів за програмою.
О. Матюшенко щодо графіку проведення заходів з ознайомлення з кращими
практиками розвитку малого і середнього підприємництва у районах області.
Л. Босенко щодо презентації практик розвитку малого і середнього
підприємництва у Миргородському районі наприкінці червня – на початку
липня 2021 року.
І. Москалик щодо контролю за ефективністю впровадження заходів Стратегії,
зокрема капітального та поточного ремонту доріг, ефективності використання
коштів платників податків.
Л. Босенко щодо прикладів контролю ефективного використання коштів
платників податків у м. Кременчук.
Д. Лунін щодо усунення недоліків підрядною організацією з ремонту дороги в
м. Кременчук згідно договору.
А. Удовиченко щодо розгляду на наступному засіданні постійної комісії
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Калініна взяти до відома.
2. На наступному засіданні постійної комісії обласної ради з питань
бюджету та управління майном розглянути питання про стан виконання
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року за І півріччя 2021 року.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження звітів
про результати проведення моніторингу та з оцінки результативності реалізації
Стратегії розвитку Полтавської області за 2020 рік і в цілому за весь період дії
та Плану заходів з її реалізації на період 2018 – 2020 років» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого
скликання.
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4. Про виконання Програми зайнятості населення Полтавської області на
2018 – 2020 роки.
СЛУХАЛИ:
К. Клавдієву, яка проінформувала про реалізацію заходів Програми щодо
сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту, збереження
та розвитку трудового потенціалу, стимулювання заінтересованості
роботодавців до створення нових робочих місць.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо найуразливіших вікових категорій громадян, які зазнали
впливу запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
К. Клавдієва надала відповідь, що найбільше зазнали впливу карантинних
заходів особи старше 50 років, зокрема жінки, питома вага яких на обліку
збільшилася, а відсоток молоді - зменшився.
Л. Босенко щодо причин та мотивів зменшення молоді на обліку у службах
зайнятості: залучення до роботи, працевлаштування чи виїзд за кордон;
навчання спеціальностей, які користуються найбільшим попитом серед молоді.
О. Лемешко щодо модернізації спеціальностей у професійно-технічній освіті,
збільшення кількості випускників та залучення їх до роботи у приватних
структурах.
О. Матюшенко щодо причин направлення навчання на грейдеристів до
м. Вінниці, а не до Гадяцького училища та готовності аграріїв надавати сучасну
техніку в оренду для навчання молодих спеціалістів.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію К. Клавдієвої взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми
зайнятості населення Полтавської області на 2018 – 2020 роки» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
5. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що зміни обумовлені реорганізацією
Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради
шляхом приєднання до Комунальної установи Полтавської обласної ради з
експлуатації адміністративних будівель. Проєктом рішення передбачається
відкоригувати видатки обласного бюджету без їх збільшення.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку
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місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
6. Про внесення змін до Схеми планування території Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
В. Кулинича, який проінформував, що проєктом рішення передбачається
внесення змін до Схеми планування території Полтавської області з метою
будівництва автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава –
Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через
р. Дніпро Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
Д. Лунін щодо будівництва нового мосту у м. Кременчук у рамках державної
програми «Велике будівництво».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Кулинича взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Схеми планування
території Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
7. 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 проєкт рішення обумовлений
прийняттям Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
яким надано право органам місцевого самоврядування затверджувати перелік
соціально значимих підприємств, установ, організацій, що дозволить їм
здійснювати продовження договорів оренди майна, що належить до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області без
проведення
електронних
аукціонів.
Зазначив,
що
Департаментом
агропромислового розвитку облдержадмінстрації пропонується внести до
переліку ГО «Всеукраїнський конгрес Ефективного самоврядування».
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай, В. Кордубан, Ф. Мухтаров, О. Діденко щодо діяльності
ПАТ «Полтаваплемсервіс», ТОВ «Лубенське племпідприємство» як приватних
структур та використання на умовах оренди обладнання, придбаного за кошти
обласного бюджету.
О. Палій щодо Програми створення сприятливих умов для стабілізації та
розвитку тваринництва на 2006 – 2010 роки, на виконання якої закуплено
обладнання для штучного запліднення корів у приватному секторі та передано
його за договорами ПАТ «Полтаваплемсервіс», ТОВ «Лубенське
племпідприємство».
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Л. Босенко щодо діяльності ГО «Всеукраїнський конгрес Ефективного
самоврядування».
А. Удовиченко щодо розділення переліку підприємств, установ, організацій на
державної, комунальної власності та недержавної форми власності.
Л. Босенко щодо доцільності проведення облдержадміністрацією аналізу
Переліку підприємств, установ, організацій недержавної форми власності, які
рекомендуються визначити такими, що надають соціально важливі послуги
населенню області та, у разі необхідності, внесення відповідних змін до нього.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Управлінню майном обласної ради:
2.1. Рекомендувати включити до Переліку підприємств, установ,
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню області
підприємства, установи, організації державної та комунальної форми власності,
ПАТ «Полтаваплемсервіс», ТОВ «Лубенське племпідприємство» та внести
відповідний проєкт рішення на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії
обласної ради.
2.2. На наступне засідання постійної комісії надати інформацію щодо
майна ПАТ «Полтаваплемсервіс», ТОВ «Лубенське племпідприємство»;
2.3. На наступне засідання постійної комісії надати детальну
інформацію про підприємства, установи, організації недержавної форми
власності, які рекомендуються визначити такими, що надають соціально
важливі послуги населенню області: перелік об’єктів майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке буде виставлятися на
електронний аукціон, із зазначенням адреси (номеру кімнати), номеру телефону
і характеристики майна.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
проаналізувати Перелік підприємств, установ, організацій недержавної форми
власності, які рекомендуються визначити такими, що надають соціально
важливі послуги населенню області та, у разі необхідності, внести відповідні
зміни до нього.
8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 червня 2020 року
№ 1366 «Про реорганізацію шляхом перетворення Великосорочинської
загальноосвітньої
санаторної
школи-інтернату
І-ІІІ
ступенів
Миргородського району Полтавської обласної ради у Великосорочинський
ліцей Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ:
A. Ковальську, яка проінформувала про деталізацію рівнів освіти, яку
забезпечуватиме заклад, а саме, базову і профільну освіти.
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан щодо кількості ліцеїв, які плануються створити в області, їх
розташування, вимог до діяльності ліцеїв.
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В. Ковальська щодо розрахунку згідно норми – 38 ліцеїв, серед яких
22 обласних заклади і 16 ліцеїв будуть формувати територіальні громади.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 03 червня 2020 року № 1366 «Про реорганізацію шляхом перетворення
Великосорочинської
загальноосвітньої
санаторної
школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради у
Великосорочинський ліцей Полтавської обласної ради» та рекомендувати його
на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 червня 2020 року
№ 1367 «Про реорганізацію шляхом перетворення Андріївської
загальноосвітньої
санаторної
школи-інтернату
І-ІІ
ступенів
Новосанжарського району Полтавської обласної ради в Андріївський ліцей
Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про деталізацію рівнів освіти, яку
забезпечуватиме заклад, а саме, базову і профільну освіти.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо створення ліцею саме в с. Андріївці.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 03 червня 2020 року № 1367 «Про реорганізацію шляхом перетворення
Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів
Новосанжарського району Полтавської обласної ради в Андріївський ліцей
Полтавської обласної ради» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09 квітня 2021 року
№ 154 «Про зміну типу та найменування комунального закладу
«Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальску, яка проінформувала про деталізацію рівнів освіти, яку
забезпечуватиме заклад, а саме, базову і профільну освіти.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 09 квітня 2021 року № 154 «Про зміну типу та найменування
комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
11. Про зміну найменування комунального закладу «Кременчуцька
спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені
І.М. Піддубного Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про зміну найменування комунального
закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю
І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради» на
Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного Полтавської обласної
ради.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про зміну найменування комунального
закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю
I-III ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
12. Про зміну найменування
спеціалізована школа-інтернат
Полтавської обласної ради».

комунального закладу «Полтавська
спортивного профілю І-ІІІ ступенів

СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про зміну найменування комунального
закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» на Полтавський спортивний ліцей
імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного
профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» та рекомендувати його на
розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання.
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13. Про зміну типу та найменування комунального закладу «Полтавський
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка
Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про зміну назви комунального закладу
«Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені
А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» на Полтавський ліцей імені
А.С. Макаренка Полтавської обласної ради та зміну типу: із наукового в
базовий та профільний.
ВИСТУПИЛИ:
О. Матюшенко щодо спільної заяви депутатів обласної ради від усіх фракцій
щодо фінансування Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату
ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради.
О. Діденко щодо вивчення ситуації на місці та прийняття Звернення до
народних депутатів України з питання фінансування ліцею.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та
найменування комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцейінтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання.
14. Про стан виконання обласного бюджету за І квартал 2021 року.
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував про порядок та розрахунок розподілу
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я між місцевими бюджетами області на 2021 рік згідно
розпорядження обласної державної адміністрації від 17.05.2021 № 385 «Про
внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
17.12.2020 № 752». Надав інформацію про стан виконання обласного бюджету
за І квартал 2021 року.
ВИСТУПИЛИ:
A. Кордубан щодо розподілу додаткової дотації пропорційно кількості учнів у
територіальній громаді.
П. Кропивка щодо залишення значної частини додаткової дотації у м. Полтаві
та м. Кременчук.
Д. Лунін щодо надходження 70 % додаткової дотації до м. Полтави та
м. Кременчук, державного сприяння у підтримці опорних закладів;
справедливого розподілу коштів для всіх 60 громад
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Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
15. Про результати розгляду Полтавською обласною державною
адміністрацією листа Управління Служби безпеки України в Полтавській
області
щодо
проведення
комісійної
перевірки
правомірності
використання керівним складом в/ч А0312 виділених обласним бюджетом
коштів.
СЛУХАЛИ:
С. Венгера, який надав інформацію щодо використання керівництвом
військової частини А0312 бюджетних коштів у рамках Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки.
ВИСТУПИЛИ:
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію С. Венгера взяти до відома.
16. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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