ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 5 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради «Про обласний бюджет Полтавської
області на 2021 рік. 16100000000 (код бюджету)»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту культури і туризму облдержадміністрації,
Департаменту фінансів облдержадміністрації надати план використання
бюджетних коштів, запланованих на фінансову підтримку закладів мистецтв із
загального фонду обласного бюджету у розмірі 75 млн грн. на 2021 рік.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації при
розподілі вільних лишків передбачити видатки на фінансування об’єктів та
заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Фонду розвитку територій
області.
4. Підтримати проєкт рішення «Про обласний бюджет Полтавської області
на 2021 рік. 16100000000 (код бюджету)» та рекомендувати на розгляд
пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання з
урахуванням змін показників міжбюджетних трансфертів на 2021 рік, визначених
в Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятому
Верховною Радою України 15.12.2020 у другому читанні та в цілому, набранням
чинності з 01.01.2021 змін до Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 17.12.2020 № 781.

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 9 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму сприяння залученню
інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного
економічного співробітництва Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. Онупко до відома.
2. Запропонувати Полтавській обласній державній адміністрації з
урахуванням встановлених нормативно-правовими актами карантинних обмежень
провести засідання «круглого столу» з питань регіональної політики у сфері
інвестиційної діяльності, з питань розвитку малого і середнього підприємництва,
із залученням депутатів обласної ради
3. Підтримати проєкт рішення «Про Програму сприяння залученню
інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного
економічного співробітництва Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки».

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 14 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму підвищення
рівня безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Марчишинця взяти до відома.
2. Рекомендувати Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації
облдержадміністрації:
2.1. Здійснити заходи щодо посилення контролю у сфері пасажирських
перевезень у частині використання пасажирського автотранспорту, який працює
на маршрутах Полтавської області;
2.2. Розробити та надати на наступні 5 років план розвитку з визначенням
місць розташування та роботи вагових комплексів на дорогах державного та
місцевого значення.
3. Підтримати проєкт рішення «Про обласну Програму підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки».

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 22 порядку денного
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року
№ 1288 «Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020
‒ 2024 роки та затвердження порядків щодо організації оздоровлення та
відпочинку дітей»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту освіти і науки облдержадміністрації надати
перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
3. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 28 лютого 2020 року № 1288 «Про обласну Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2020 ‒ 2024 роки та затвердження порядків щодо організації
оздоровлення та відпочинку дітей».

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 28 порядку денного
«Про Програму розвитку туризму і курортів у Полтавській області
на 2021 ‒ 2025 роки»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту культури і туризму облдержадміністрації
спільно із КП «Аеропорт-Полтава» опрацювати питання щодо прокладення
туристичних маршрутів, які поєднують аеропорт «Полтава».
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації з метою
актуалізації, удосконалення туристичних маршрутів, виявлення об’єктів
туристичної галузі створити робочу групу за участю депутатів обласної ради.
4. Підтримати проєкт рішення «Про Програму розвитку туризму і курортів
у Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки».

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 31 порядку денного
«Про Програму збереження культурної спадщини Полтавської області на
2021 ‒ 2023 роки»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту культури і туризму облдержадміністрації
провести інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, інвентаризацію земель,
на яких вони розташовані, та проінформувати територіальні громади Полтавської
області про об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на їх території.
3. Підтримати проєкт рішення «Про Програму збереження культурної
спадщини Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки».

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 33 порядку денного
«Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на
2021 рік»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Лисака взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
надати переліки платних, безплатних послуг, які надаються у медичних закладах,
із зазначенням цін та алгоритму дій пацієнта.
3. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження обласної Програми
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської
обласної ради на 2021 рік».

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 36 порядку денного
«Про надання дозволу ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ
КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження терміну
дії кредитного договору з АТ «Полтава-банк»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Провести спільне засідання із постійною комісією з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку з питання інформування ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» про
свою діяльність, зокрема структуру збитків підприємства.
3. Підтримати проєкт рішення «Про надання дозволу ПОЛТАВСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ
ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження
терміну дії кредитного договору з АТ «Полтава-банк».

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 40 порядку денного
«Про передачу цілісного майнового комплексу обласного комунального
підприємства Видавництва «Гадяч»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Управлінню майном обласної ради надати:
2.1. перелік підприємств, установ, організацій спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, у тому
числі які передані в оперативне управління Полтавській обласній
державній адміністрації;
2.2. перелік об’єктів нерухомості спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області, відповідних земельних
ділянок з визначенням права власності або права користування
земельними ділянками під цими об’єктами.
3. Підтримати проєкт рішення «Про передачу цілісного майнового
комплексу обласного комунального підприємства Видавництва «Гадяч».

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-49-73
e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 23 грудня 2020 року з питання № 44 порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради «Про приймання-передачу майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області»
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію С. Мороховця взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній раді прийняти рішення за виключенням пункту 1
проєкту рішення щодо прийняття у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області каналізаційної насосної станції з обладнанням та
зовнішньої напірної та самопливної мережі водовідведення за адресою:
вул. Коваля, 3, м. Полтава.

Голова комісії

Л. БОСЕНКО

