
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

26 березня 2021 року з питання № 13 порядку денного
«Про діяльність Комунальної бюджетної установи «Обласний контактний

центр» Полтавської обласної ради у 2020 році»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Бугайця взяти до відома.

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

26 березня 2021 року з питання № 11 порядку денного
«Про лист КУПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради щодо
збільшення видатків з обласного бюджету на Програму фінансування

комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної
ради на 2019 – 2023 роки»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію І. Черкаської взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів

облдержадміністрації, Департаменту фінансів облдержадміністрації розглянути
лист КУПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради (додається), надати
постійній комісії інформацію про діяльність підприємства та відповідні
пропозиції з вирішення порушених питань.

3. Повторно розглянути питання «Про лист КУПЗФ РЛП «Диканський»
Полтавської обласної ради щодо збільшення видатків з обласного бюджету на
Програму фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду
Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 роки» після надходження інформації,
зазначеної у пункті 2.

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

26 березня 2021 року з питання № 10 порядку денного
«Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я та розподілу її між

місцевими бюджетами на 2021 рік»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Винести на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради з

урахуванням вимог чинного законодавства питання щодо розподілу додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та
розподілу її між місцевими бюджетами на 2021 рік з урахуванням чисельності
населення відповідної території за підсумками І кварталу 2021 року за
результатами виконання місцевих бюджетів.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Постійна комісія з питань бюджету та управління майном
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26 березня 2021 року з питання № 8 порядку денного
«Про перерозподіл коштів головними розпорядниками»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформації В. Лисака, В. Кулинича взяти до відома.
2. Погодити розподіл коштів відповідно до листа Департаменту охорони

здоров’я облдержадміністрації від 22.03.2021 № 02-0514/24027/05 (додається).
3. Погодити розподіл коштів відповідно до листа Департаменту

будівництва, містобудування і архітектури від 25.03.2021 № 09.3-06/1077:
- по КПКВК 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів»

зменшити видатки по КЕКВ 3142 в сумі 20 000 000 грн проекту «Реконструкція
Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру по
вул. М. Дмитрієва, 7 а в м. Полтаві з добудовою радіологічного відділення і
лабораторії радіонуклідної діагностики»;

- по КПКВК 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів»
збільшити видатки по КЕКВ 3142 в сумі 20 000 000 грн проекту «Реконструкція
Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру по
вул. М. Дмитрієва, 7 а в м. Полтаві з добудовою радіологічного відділення і
Коригування»;

- по КПКВК 1517325 «Будівництво медичних установ та закладів»
зменшити видатки по КЕКВ 3142 в сумі 7 000 000 грн проекту «Реконструкція
філії Полтавської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів
"Фізкультурно-спортивний реабілітаційно-відновлювальний комплекс "Колос"
Полтавської обласної ради»;

- по КПКВК 1517325 «Будівництво медичних установ та закладів»
збільшити видатки по КЕКВ 3142 в сумі 7 000 000 грн проекту «Реконструкція
фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу "Колос"
Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою:
вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області. Коригування»;

- по КПКВК 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів»
зменшити видатки по КЕКВ 3122 в сумі 1 500 000 грн. проекту «Будівництво
корпусу невідкладних станів Полтавської обласної клінічної лікарні
ім. М.В. Скліфосовського м. Полтава, вул. Шевченка, 23»;
- по КПКВК 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» збільшити
видатки по КЕКВ 3143 в сумі 800 000 грн проекту «Реставрація Полтавського
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського по вул. Конституції, 2 в
м. Полтаві. III черга (пусковий комплекс - вестибюль. Зал урочистостей).
Інженерне забезпечення»;



- по КПКВК 1517330 «Будівництво інших об’єктів соціальної га
виробничої інфраструктури комунальної власності» збільшити видатки по КЕКВ
3122 в сумі 700 000 грн. проекту «Будівництво споруди флагштоку Державного
прапору України на перехресті вулиць Небесної Сотні, Стрітенської та Гагаріна в
місті Полтава».

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
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26 березня 2021 року з питання № 9 порядку денного
«Про план випуску соціально значущих видань місцевих авторів, що

видаються за кошти обласного бюджету у 2021 році»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Пилипенко взяти до відома.
2. Затвердити план випуску соціально значущих видань місцевих авторів,

що видаються за кошти обласного бюджету у 2021 році.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
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26 березня 2021 року з питання № 2 порядку денного
«Про Регіональну програму «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на

2021 – 2024 роки»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну програму

«Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024 роки» та рекомендувати
його на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради
восьмого скликання.

3. Звернутися до голови обласної ради О. Біленького щодо створення
робочої групи з напрацювання алгоритму дій з контролю за якістю продуктів
харчування, проведення закупівлі продуктів харчування в закладах освіти
Полтавської області з числа депутатів Полтавської обласної ради та представників
Полтавської обласної державної адміністрації.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
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26 березня 2021 року з питання № 17 порядку денного
«Про пропозицію депутатки обласної ради Ю. Цибульської щодо
перейменування  та розширення кола питань, що відносяться до

повноважень постійних комісій»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Ю. Цибульської взяти до відома.
2. Розглянути питання щодо перейменування та розширення кола питань,

що відносяться до повноважень постійних комісій, на спільному засіданні голів
постійних комісій обласної ради восьмого скликання після отримання
юридичного висновку, підготовленого відділом юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
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26 березня 2021 року з питання № 16 порядку денного
«Про звернення директора Комунального закладу Полтавської обласної

ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
Т. Лахач»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформації Т. Лахач, С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Погодити надання додаткових приміщень загальною площею

131,53 кв. м в адмінбудинку за адресою: пров. Шкільний, 6, м. Полтава для
діяльності Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна
Мала академія наук учнівської молоді».

Голова комісії Л. БОСЕНКО
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26 березня 2021 року з питання № 15 порядку денного
«Про лист ТОВ «Овея» щодо надання дозволу на проведення капітального
ремонту та здійснення невід’ємних поліпшень у приміщенні орендованої

будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 76»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформації С. Сагайдачного, В. Оніпка взяти до відома.
2. Відмовити у наданні дозволу ТОВ «Овея» на проведення капітального

ремонту та здійснення невід’ємних поліпшень у приміщенні орендованої будівлі
за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 76.

Голова комісії Л. БОСЕНКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
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26 березня 2021 року з питання № 14 порядку денного
«Про листи Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Полтавського

регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щодо
сприяння у передбаченні в обласному бюджеті на 2021 рік видатків для

виконання Обласної програми забезпечення молоді житлом
на 2018 – 2022 роки»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію О. М’якенької взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту будівництва, містобудуваня і архітектури

облдержадміністрації, Департаменту фінансів облдержадміністрації розглянути
листи Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву», Полтавського регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» щодо сприяння у передбаченні в
обласному бюджеті  на 2021 рік видатків для виконання Обласної програми
забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки» (додаються) та надати
постійній комісії відповідні пропозиції з вирішення питання.

3. Повторно розглянути питання «Про листи Державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву», Полтавського регіонального управління Державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву» щодо сприяння у передбаченні в обласному бюджеті  на 2021 рік
видатків для виконання Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018 –
2022 роки» після надходження інформації, зазначеної у пункті 2.

Голова комісії Л. БОСЕНКО


