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

м. Полтава

№6

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії обласної
ради з питань бюджету та управління майном.
Присутні:
Процай
Ігор Анатолійович
Кордубан
Віктор Володимирович
Члени постійної комісії
Бєлашов
Сергій Володимирович
Винниченко
Оксана Вікторівна
Куцовол
Володимир Миколайович
Мухтаров
Фахраддін Аладін-огли
Удовиченко
Андрій Вікторович

- перший заступник голови постійної комісії
- секретар
постійної
відеоконференції

комісії,

-

Відсутні:
Телятник
- заступник голови постійної комісії
Руслан Васильович
Ващенко
Олександр Володимирович
Смірнов
Олександр Михайлович
Стеценко
Вячеслав Васильович
Склад комісії 12 осіб. Присутні 8 осіб. Кворум є.

в

режимі

Взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович
Синєгубов
Олег Васильович
Лемешко
Олександр Миколайович
Лунін
Дмитро Сергійович
Чепурко
Олег Григорович
Панченко
Ігор Ігорович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Діденко
Олег Григорович
Близнюк
Іван Федорович
Матюшенко
Олексій Володимирович
Москалик
Іван Володимирович
Олексенко
Олександр Сергійоович
Проценко
Руслан Олександрович
Усанова
Ольга Петрівна
Ярошенко
Володимир Михайлович
Запрошені:
Кулинич
Віталій Іванович
Кропивка
Павло Анатолійович
Лисак
Віктор Петрович
Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Калінін
Максим Віталійович

- голова обласної ради
- голова облдержадміністрації
- перший заступник голови обласної ради
- перший заступник голови облдержадміністрації
- заступник голови обласної ради
- заступник голови облдержадміністрації
- заступник голови облдержадміністрації
- голова постійної комісії з питань освіти, науки та
культури
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради

- директор
Департаменту
будівництва,
містобудування
і
архітектури
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- директор Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації
- директор Департаменту інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
- директор Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій
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Онупко
Олена Миколаївна

Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Дроботенко
Олеся Олександрівна
Горященко
Микола Олександрович
Павлусенко
Оксана Іванівна

- заступник директора Департаменту - начальник
управління
стратегічного
планування
та
регіонального
розвитку
Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій
- виконувач обов’язків директора Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
- начальник управління майном обласної ради
- заступник начальника відділу інвестиційної
діяльності
та
проектного
менеджменту
виконавчого апарату обласної ради
- виконувач обов’язків директора ПОКВКП
«Полтавапаливо»
- виконувач
обов’язків
директора
ПОКП
«Полтавафарм»

Порядок денний:
1. Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про надання згоди
на прийняття будівлі за адресою: вул. Соборності, 31, м. Полтава у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
2. Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про надання згоди
на прийняття будівлі за адресою: вул. Соборності, 42, м. Полтава у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
3. Про організацію роботи постійної комісії обласної ради з питань бюджету та
управлінням майном.
4. Про результати та перспективи діяльності ПОКВКП «Полтавапаливо».
5. Про проєкт рішення «Про повернення в оперативне управління обласної ради
комунальних підприємств».
6. Про результати та перспективи діяльності ПОКП «Полтавафарм». Висновки
та рекомендації робочої групи з вивчення фінансового стану та організації
діяльності ПОКП «Полтавафарм».
7. Про інформацію щодо передачі майна ПОКП «Полтавафарм» в межах
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області.
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про приймання-передачу об’єкту «Центр
надання послуг в м. Полтава» у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області».
9. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми розвитку
місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки».
10. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження нової редакції
Положення про обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад
Полтавської області».
11. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету за 2020 рік».
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12. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до показників
обласного бюджету на 2021 рік».
13. Про проєкт рішення обласної ради «Про створення комунального
підприємства Полтавської обласної ради «Здорове харчування».
14. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Комунального
автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради».
15. Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про створення
Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація».
16. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної
ради
до
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного
комітету України щодо припинення тиску на територіальні громади
Полтавської області в частині укладення договорів з доступу до
інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних
мереж та/або іншого інженерного обладнання до врегулювання зазначеного
питання на законодавчому рівні».
17. 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 обласної ради «Про надання
згоди на прийняття будівлі за адресою: вул. Соборності, 31, м. Полтава у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
СЛУХАЛИ:
О. Синєгубова, який поінформував про критичну ситуацію окремих об’єктів
ансамблю Круглої площі, які є культурною спадщиною, про непридатний для
використання стан Дому дворянського зібрання, про проведені перемовини із
Міністерством культури України, Офісом Президента України щодо
відновлення знищеної пам’ятки та перемовин із Полтавською міською радою
щодо спільної можливої діяльності по її відновленню.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол щодо участі Полтавської міської ради у відновленні об’єкту, який
знаходиться на її території.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Синєгубова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про надання згоди на прийняття будівлі
за адресою: вул. Соборності, 31, м. Полтава у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд
другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого
скликання.
2. Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про надання
згоди на прийняття будівлі за адресою: вул. Соборності, 42, м. Полтава у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
СЛУХАЛИ:
О. Синєгубов, який проінформував, що будівля по вул. Соборності, 42
знаходиться у власності Державної судової адміністрації України, на 2021 рік
коштів на відновлення та реконструкцію на запланований Палац правосуддя не
передбачено. Проведено переговори із Офісом Президента України,
Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури України,
Міністерством оборони України про створення навчального закладу –
військового ліцею для дітей від 7 до 12 класу з перспективою створення
навчального закладу ІІ рівня акредитації, чим вирішується низка соціальних
питань та реалізуються завдання національно-патріотичного виховання дітей та
молоді.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Синєгубова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на
прийняття будівлі за адресою: вул. Соборності, 42, м. Полтава у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та
рекомендувати його на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
3. Про організацію роботи постійної комісії обласної ради з питань
бюджету та управлінням майном.
СЛУХАЛИ:
Л. Босенко, яка повідомила про звернення голови фракції
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» в Полтавській обласній раді
С. Бєлашова про те, що у зв’язку із змінами у складі фракції ВО «Батьківщина»
у Полтавській обласній раді восьмого скликання пропонуються зміни
представників фракції у складі постійних комісій обласної ради. Враховуючи
виключення депутата обласної ради Сидоренка І. І. відкликається подання
щодо включення його кандидатури до складу та обрання головою постійної
комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження,
будівництва, транспорту та зв’язку. У зверненні йде мова про внесення змін до
рішення обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 16 «Про утворення
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та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку» щодо включення та обрання головою постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження,
будівництва,
транспорту та зв’язку кандидатури депутата обласної ради С. Бєлашова.
Крім того, від членів постійної комісії надійшло звернення про те, що
заступник голови постійної комісії з питань бюджету та управління майном
Р. Телятник не з’явився на 70 % засідань постійної комісії, тому є пропозиція
виключити його зі складу постійної комісії. Зазначила, що при неможливості
бути присутнім особисто, для депутатів створені умови працювати в режимі
відеоконференції.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо переведення Р. Телятника із заступника голови в члени
постійної комісії.
О. Усанова щодо можливої наявності поважних причин відсутності
Р. Телятника на засіданнях.
О. Діденко щодо обов’язковості явки депутатів на засідання постійних комісій
або участі в режимі відеоконференції.
І. Москалик щодо проведення другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
Л. Босенко поставила на голосування пропозицію: враховуючи звернення
голови фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» в Полтавській
обласній раді С. Бєлашова щодо зміни представників фракції у складі постійних
комісій обласної ради та відкликання подання щодо включення та обрання
кандидатури депутата обласної ради І. Сидоренка із постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження,
будівництва,
транспорту та зв’язку, внести зміни до рішення обласної ради восьмого
скликання від 01.12.2020 № 16 «Про утворення та обрання постійної комісії
Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку» щодо включення та
обрання головою постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку
кандидатури депутата обласної ради С. Бєлашова.
Голосували: за – 8, проти –, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
1. Л. Босенко поставила на голосування пропозицію: враховуючи
звернення членів постійної комісії з питань бюджету та управління майном
щодо пропусків засідань постійної комісії заступником голови постійної комісії
Р. Телятником у 70 % випадків, не конструктивного підходу до участі у роботі
постійної комісії, звернутися до голови Полтавської обласної ради
О. Біленького щодо виключення його зі складу постійної комісії та внесення
відповідних змін до рішення обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020
№ 13 «Про утворення та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з
питань бюджету та управління майном».
Голосували: за – 8, проти –, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома.
2. Враховуючи звернення голови фракції Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина» в Полтавській обласній раді С. Бєлашова щодо зміни
представників фракції у складі постійних комісій обласної ради та відкликання
подання щодо включення та обрання кандидатури депутата обласної ради
І. Сидоренка із постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку, внести зміни до рішення
обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 16 «Про утворення та
обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку» щодо включення та обрання головою постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження,
будівництва,
транспорту та зв’язку кандидатури депутата обласної ради С. Бєлашова.
2. Враховуючи звернення членів постійної комісії з питань бюджету та
управління майном щодо пропусків засідань постійної комісії заступником
голови постійної комісії Р. Телятником у 70 % випадків, не конструктивного
підходу до участі у роботі постійної комісії, звернутися до голови Полтавської
обласної ради О. Біленького щодо виключення його зі складу постійної комісії
та внесення відповідних змін до рішення обласної ради восьмого скликання від
01.12.2020 № 13 «Про утворення та обрання постійної комісії Полтавської
обласної ради з питань бюджету та управління майном».
4. Про результати та перспективи діяльності ПОКВКП «Полтавапаливо».
СЛУХАЛИ:
М. Горященка, який проінформував про обсяги реалізованої продукції
підприємством, заборгованість підприємства по заробітній платі, за поставлену
продукцію перед суб’єктом господарювання «Азарт мега груп», про судові
процеси, які закінчилися на користь позивача, по арештоване майно
комунального підприємства, звернення до постійних комісій обласної ради про
надання фінансової допомоги, про надання згоди постійною комісією з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр на підписання мирової
угоди, про умови мирової угоди.
С. Сагайдачний повідомив, що підприємство передане в оперативне управління
Полтавській обласній державній адміністрації, підзвітне та підпорядковане
Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій.
Подання на призначення керівника подавала Полтавська обласна державна
адміністрація. З управлінням майном обласної ради не узгоджувалося питання
передачі паливних складів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо особи, яка надавала та підписувала подання на призначення
виконуючим обов’язки директора ПОКВКП «Полтавапаливо».
О. Чепурко щодо втрат у процесі виробничої діяльності.
М. Горященко зазначив, що втрати виникали при завантаженні, розвантаженні,
перевезенні продукції.
С. Бєлашов щодо способу відчуження майна.
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А. Удовиченко щодо закупівлі вугілля підприємством за завищеними цінами по
відношенню до ринкових, в результаті чого на підприємстві утворювалися
збитки;. про обставини підписання договору позики та підписання мирової
угоди, про термін повернення фінансової допомоги, який становить 2 місяці;
про утворення суб’єкта господарювання за тиждень до підписання договору
позики, про підписання актів приймання передачі нерухомості, яка є власністю
обласної ради.
І. Процай щодо розгляду юридичними службами обласної ради та обласної
державної адміністрації питання можливості повернення складів у власність
обласної ради.
О. Матюшенко щодо передачі майна без розгляду на сесії обласної ради,
створення депутатської групи з метою вивчення документів та направлення їх
до правоохоронних органів.
С. Бєлашов щодо призначення службового розслідування та звернення до
прокуратури області на предмет відповідності діяльності підприємства
Кримінальному кодексу України.
О. Біленький щодо проведеної зустрічі із М. Горященком, С. Сагайдачним про
шляхи вирішення питання виведення комунального підприємства із скрутного
становища, про рішення постійної комісії з питань паливно-енергетичного
комплексу та використання надр, про не погодження тексту мирової угоди,
переліку об’єктів, які передаються.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформації М. Горященка та С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Провести перевірку діяльності керівництва ПОКВКП «Полтавапаливо»
(в.о. директора та головного бухгалтера) з метою з’ясування, підтвердження
або спростування обставин можливого невиконання або неналежного
виконання посадових обов’язків, перевищення повноважень, заподіяння такими
діями чи бездіяльністю шкоди під час передачі паливних складів для реалізації
мирової угоди в рамках судової справи № 917/1150/20, а також інших
можливих випадків порушення вимог законодавства.
3. Звернутися до Полтавської обласної прокуратури щодо надання
правової оцінки діям керівництва ПОКВКП «Полтавапаливо» (в.о. директора та
головного бухгалтера) у питанні передачі паливних складів ПОКВКП
«Полтавапаливо» для реалізації мирової угоди в рамках судової справи №
917/1150/20.
5. Про проєкт рішення «Про повернення в оперативне управління обласної
ради комунальних підприємств».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєктом рішення пропонується
повернути КП ПОР «Полтававодоканал», ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»,
ПОКВКП «Полтавапаливо» в управління обласної ради з метою підвищення
ефективності використання матеріальних ресурсів об’єктів спільної власності
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територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області та оптимізації
управління ними.
ВИСТУПИЛИ:
І. Москалик щодо причин повернення комунальних підприємств в управління
обласної ради.
О. Усанова щодо структури та органу управління комунальними
підприємствами, які повертаються в оперативне управління обласної ради.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про повернення в оперативне управління
обласної ради комунальних підприємств» та рекомендувати його на розгляд
другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого
скликання.
6. Про результати та перспективи діяльності ПОКП «Полтавафарм».
Висновки та рекомендації робочої групи з вивчення фінансового стану та
організації діяльності ПОКП «Полтавафарм».
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який проінформував що ПОКП «Полтавафарм» є окремою
юридичною особою, яка має свій баланс, що його діяльність була побудована
на прибутку від реалізації товарів. В структурі підприємства є центральні
районні аптеки, міжлікарняні аптеки, аптеки і філії. У 2020 році було 157 точок
реалізації, на сьогодні функціонує 73. Зазначив, що зміни в структурі
фармацевтичного ринку впливають на ситуацію, що відбувається із
ПОКП «Полтавафарм». На території області здійснюють діяльність 184
суб’єкти господарювання, які мають 558 точок реалізації, лише 2 суб’єкти
господарювання мають ліцензії на продаж психотропних та наркотичних
препаратів. Надав інформацію про обсяги товарообігу, витрати підприємства,
кількість працівників, оптимізацію структури підприємства, реструктуризацію
боргів, структуру та обсяги заборгованості.
О. Лемешко, який проінформував про розпочату процедуру банкрутства через
суд, про доцільність обговорення питання функціонування окремих філій,
оскільки вони забезпечують населення області наркотичними медичними
препаратами. Зазначив, що фінансовий стан підприємства, розпочата судова
процедура, призначений арбітражний керуючий – це основа при прийнятті
рішень.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький
щодо
кількості
та
юридичного
статусу
філій
ПОКП «Полтавафарм», перерахування ними прибутку до підприємства, вимог
до приміщень аптек, надлишкової площі аптек, які призводили до переплати за
комунальні послуги.
С. Бєлашов щодо надання пропозицій Департаментом охорони здоров’я
облдержадміністрації з виведення підприємства з кризи та управління ним.
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Д. Лунін щодо відсутності перспектив у підприємства, оскільки підприємству
потрібні кошти, щоб розрахуватися з боргами, разом з тим, обласна рада кошти
не може надати, бо забороняється антимонопольним законодавством, тому
потрібно реорганізувати, реформувати аптеки, провести ремонти, враховуючи
стандарти з доступності до будівель та споруд.
О. Синєгубов щодо наявності аудиторського звіту за результатами державного
фінансового аудиту діяльності Полтавського обласного комунального
підприємства «Полтавафарм» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017,
неефективного управління підприємством, починаючи з 2015 – 2016 років,
причин погіршення фінансового стану та соціальної складової діяльності
комунального підприємства.
О. Синєгубов щодо суті процедури санації та процедури банкрутства.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформації В. Лисака, О. Лемешка та рекомендації робочої групи з
вивчення фінансового стану та організаційної діяльності ПОКП «Полтавафарм»
від 22 березня 2021 року з питання № 1 порядку денного «Про діяльність
Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм», його
фінансовий та матеріальний стан та перспективи подальшої роботи
підприємства» взяти до відома.
7. Про інформацію щодо передачі майна ПОКП «Полтавафарм» в межах
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що на виконання рекомендації робочої
групи з вивчення фінансового стану та організаційної діяльності ПОКП
«Полтавафарм» від 22 березня 2021 року з питання № 1 порядку денного «Про
діяльність
Полтавського
обласного
комунального
підприємства
«Полтавафарм», його фінансовий та матеріальний стан та перспективи
подальшої роботи підприємства» управління майном обласної ради підготувало
перелік майна з метою його збереження.
ВИСТУПИЛИ:
О. Усанова щодо включення до переліку майна трьох аптек м. Кременчук.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. На підставі інформації С. Сагайдачного постійній комісії з питань
бюджету та управління майном внести проєкт рішення обласної ради «Про
передачу майна ПОКП «Полтавафарм» в межах спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» на розгляд
другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого
скликання.
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8. Про проєкт рішення обласної ради «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 повідомив, що проєктом рішення обласної ради
пропонується передати об’єкт «Центр надання послуг в м. Полтава» на баланс
Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації
адміністративних будівель, мережі водопостачання, водовідведення та
обладнання – КП ПОР «Полтававодоканал», мережі теплопостачання та
обладнання – ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», мережа електропостачання та
обладнання – АТ «Полтаваобленерго».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про приймання-передачу об’єкту «Центр
надання послуг в м. Полтава» у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд другого
пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання.
9. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023
роки».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що даний проєкт рішення пов’язаний із
попереднім проєктом рішення, та обумовлений необхідністю передбачення
коштів на утримання об’єкту «Центр надання послуг в м. Полтава» та
виконання вимог чинного законодавства у частині інклюзивності будівель і
споруд.
ВИСТУПИЛИ:
О. Синєгубов щодо планів передачі Полтавській міській раді на правах оренди
для надання адміністративних послуг населенню.
В. Куцовол, А. Удовиченко щодо фінансової участі Полтавської міської ради
при утриманні об’єкту.
В. Куцовол щодо розподілу коштів платників податків пропорційно на
території області.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку
місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки» та
рекомендувати його на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
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10. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження нової редакції
Положення про обласний конкурс проєктів розвитку територіальних
громад Полтавської області».
СЛУХАЛИ:
О. Біленького, який проінформував, що зміни стосуються приведення
процедури проведення обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних
громад Полтавської області у відповідність до нового територіальноадміністративного устрою.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Біленького взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження нової редакції
Положення про обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад
Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд другого пленарного
засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання.
11. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження звіту про
виконання обласного бюджету за 2020 рік».
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував, що відповідно до Бюджетного кодексу
України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виноситься на розгляд сесії обласної ради виноситься питання про
затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік. Повідомив
про недоотримання коштів по загальному фонду у розмірі 86 млн грн, про
втрати надходжень від податку на доходи фізичних осіб, від рентних платежів
за користування надрами, про фінансування всіх видатків та відсутності
кредиторської заборгованості.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо ситуації із недоотриманням податку на доходи фізичних осіб.
О. Матюшенко щодо розподілу додатковї дотації по територіальних громадах.
Д. Лунін щодо першочерговості оптимізації мережі комунальних закладів, а
потім виплати додаткової дотації.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету за 2020 рік» та рекомендувати його на розгляд другого
пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання.
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12. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до показників
обласного бюджету на 2021 рік».
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував про загальний обсяг обласного бюджету за
рахунок залишків коштів на початок року та міжбюджетних трансфертів з
державного, місцевих бюджетів області та бюджетів інших областей, про
збільшення обсягу обласного бюджету за рахунок субвенції з державного
бюджету, у тому числі на інсуліни та на фінансування об’єктів у рамках
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, про перерозподіл
видатків обласного бюджету на утримання закладів і установ обласного
значення, реалізацію заходів обласних програм та формування бюджету
розвитку .
ВИСТУПИЛИ:
Р. Проценко щодо деталізації запланованих витрат у розмірі 4 млн грн на
проведення культурно-мистецьких заходів, врахування пропозицій з
фінансування за рахунок коштів обласного бюджету на проведення фестивалю
«Солодкий Кременчук».
І. Удовиченко щодо запланованих витрат на заходи по галузі культури.
В. Куцовол щодо фінансування заходів Програму розвитку та підтримки
аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2027 року, актуальність надання коштів аграріям саме на початку року.
Л. Босенко щодо перспектив наповнення Фонду розвитку територій області;
розподілу 3,5 млн грн по Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю; придбання планетарного сканеру для Полтавської
обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського.
О. Матюшенко щодо механізму розподілу додаткової дотації.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
показників обласного бюджету на 2021 рік» та рекомендувати його на розгляд
другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого
скликання.
3. Здійснити перерозподіл коштів обласного бюджету шляхом зменшення
видатків на Фонд розвитку територій області у сумі 2 млн грн, спрямувавши їх
на реалізацію заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
13. Про проєкт рішення обласної ради «Про створення комунального
підприємства Полтавської обласної ради «Здорове харчування».
СЛУХАЛИ:
М. Калініна, який проінформував про створення комунального підприємства ,
для централізованого забезпечення потреб підприємств, установ і організацій у
сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки та
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культури, засновником яких є Полтавська обласна рада, у товарах, роботах та
послугах харчування.
ВИСТУПИЛИ:
О. Онупко щодо доповнення проєкту рішення пунктом про передачу
комунального підприємства Полтавської обласної ради «Здорове харчування» в
управління Полтавській обласній державній адміністрації.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Калініна взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про створення
комунального підприємства Полтавської обласної ради «Здорове харчування»
та рекомендувати його на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
14. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію Комунального
автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про реорганізацію Комунального
автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради шляхом
приєднання до Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації
адміністративних будівель. Необхідність в реорганізації виникає у зв’язку із
зменшенням обсягу послуг Комунального автотранспортного підприємства
Полтавської обласної ради, яке обслуговує обласну раду та обласну державну
адміністрацію, відповідно зменшенням доходів, появою боргів по податках,
заробітній платі та комунальних платежах.
ВИСТУПИЛИ:
О. Усанова щодо терміну виникнення ідеї реорганізації.
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 реорганізацію
Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради» та
рекомендувати його на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
Л. Босенко повідомила, що надійшла пропозиція про створення комунального
підприємства, яке буде займатися аптечними закладами.
15. Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про створення
Комунального
підприємства
Полтавської
обласної
ради
«Полтавафармація».
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СЛУХАЛИ:
І. Процая, який повідомив, що комунальне підприємство, яке реалізовує
медичні препарати, у тому числі і наркотичні, перебуває у стадії банкрутства.
Пропонується створити нове комунальне підприємство з метою забезпечення
надання соціально-важливих послуг для населення області та напрацювати
алгоритм діяльності, форму роботи підприємства, щоб унеможливити
повторення ситуації із ПОКП «Полтавафарм».
С. Бєлашов, який зазначив про паралізовану роботу ПОКП «Полтавафарм»,
наявність великої кількості судових рішень, накладений арешт на майно
підприємства, необхідність збереження аптек на території області.
ВИСТУПИЛИ:
О. Усанова щодо аргументів ефективності роботи нового комунального
підприємства щоб не потрапило у ситуацію фінансової кризи та банкрутства.
І. Процай щодо варіантів та моделей ведення фармацевтичного бізнесу.
О. Лемешко щодо підтримки ідеї створення комунального підприємства, яке
надаватиме соціально-важливі послуги для населення області.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформації І. Процая, С. Бєлашова взяти до відома.
2. На підставі інформації І. Процая, С. Бєлашова постійній комісії з
питань бюджету та управління майном внести проєкт рішення обласної ради
«Про створення комунального підприємства Полтавської обласної ради
«Полтавафармація» на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
16. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Національної комісії, що здійснює державне
регулювання
у
сфері
енергетики
та
комунальних
послуг,
Антимонопольного комітету України щодо припинення тиску на
територіальні громади Полтавської області в частині укладення договорів
з доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення
електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання до
врегулювання зазначеного питання на законодавчому рівні».
СЛУХАЛИ:
Л. Босенко, яка повідомила, що на засіданні постійної комісії з питань бюджету
та управління майном неодноразово розглядалося питання припинення тиску
АТ «Полтаваобленерго» на органи місцевого самоврядування в частині
укладення договорів з доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики
для розміщення електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Л. Босенко взяти до відома.
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2. На підставі інформації Л. Босенко постійній комісії з питань бюджету
та управління майном внести проєкт рішення обласної ради «Про Звернення
депутатів Полтавської обласної ради до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного
комітету України щодо припинення тиску на територіальні громади
Полтавської області в частині укладення договорів з доступу до інфраструктури
об’єктів електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого
інженерного обладнання до врегулювання зазначеного питання на
законодавчому рівні» на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
17. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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