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

м. Полтава

№5

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
Стеценко
Вячеслав Васильович
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Телятник
Руслан Васильович
Ващенко
Олександр
Володимирович
Мухтаров
Фахраддін Аладін-огли
Смірнов
Олександр Михайлович

- перший заступник голови постійної комісії
- секретар постійної комісії

- у режимі відеоконференції

- заступник голови постійної комісії

Склад комісії 12 осіб. Присутні 8 осіб. Кворум є.

Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Лунін
Дмитро Сергійович
Чепурко
Олег Григорович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Бульбаха
Сергій Володимирович
Грекова
Марина Микоалївна
Діденко
Олег Григорович
Дядик
Олег Олегович
Матюшенко
Олексій Володимирович
Мірошніченко
Людмила Вікторівна
Усанова
Ольга Петрівна
Цибульська
Юлія Володимирівна
Запрошені:
Ковальська
Віта Володимирівна
Кулинич
Віталій Іванович
Кропивка
Павло Анатолійович
Лисак
Віктор Петрович
Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Венгер
Сергій Володимирович
Онупко
Олена Миколаївна

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

- директор
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
- 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 з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
- заступник директора департаменту - начальник
управління
стратегічного
планування
та
регіонального
розвитку
Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та залучення
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Черняк
Ніна Степанівна
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Бугаєць
Віталій Олександрович
Лахач
Тамара Олександрівна
М’якенька
Олена Олександрівна
Олексенко
Олександр Сергійович
Черкаська
Ірина Сергіївна
Оніпко
Віталій Іванович

інвестицій
- виконувач обов’язків директора Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
- начальник управління майном обласної ради
- директор КБУ «Обласний контактний центр»
- директор КЗ ПОР «Полтавська обласна Мала
академія наук учнівської молоді»
- заступник директора ПРВ ДСФУ «Державний
фонд
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву»
- в.о
генерального
директора
ПОКВПТГ
«Полтаватеплоенерго»
- директор
КУПЗФ
РЛП
«Диканьський»
Полтавської обласної ради
- директор ТОВ «Овея»

Порядок денний:
Розгляд проєктів рішень:
1. Про Обласну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2021 – 2025 роки.
2. Про Регіональну програму «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021
– 2024 роки.
3. Про Регіональну Програму підтримки наукової та інноваційної діяльності у
Полтавській області на 2021 – 2024 роки.
4. Про зміну типу та найменування комунального закладу «Шишацький
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
5. Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про передачу
автомобілів у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
6. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки.
7. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст
Полтавської області цілісного майнового комплексу комунального закладу
«Спортивний комплекс м. Гребінка».
Розгляд листів та звернень
8. Про перерозподіл коштів головними розпорядниками.
9. Про план випуску соціально значущих видань місцевих авторів, що
видаються за кошти обласного бюджету у 2021 році.
10. 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.
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11. 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.
12. Про листи ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
щодо перегляду тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги
згідно з заявами підприємства.
13. Про діяльність Комунальної бюджетної установи «Обласний контактний
центр» Полтавської обласної ради у 2020 році.
14. 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.
15. 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.
16. Про звернення директора Комунального закладу Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Т. Лахач.
17. Про пропозицію депутатки обласної ради Ю. Цибульської щодо
перейменування та розширення кола питань, що відносяться до повноважень
постійних комісій.
18. 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 проєкт рішення обласної ради «Про Обласну програму національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальску, яка проінформувала, що програма спрямована на реалізацію
державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, зокрема на
поліпшення матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у
сфері національно-патріотичного та фізичного виховання, сприяння розвитку
пріоритетів духовності, моральних цінностей, посилення інтересів до об’єктів
культурно-історичної спадщини, зазначила про заплановані обсяги
фінансування програми за напрямами та заходами.

4

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про Обласну програму національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки» та
рекомендувати його на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну програму «Дітям
Полтавщини – якісне харчування» на 2021 – 2024 роки».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка поінформувала про основні напрями та заходи програми,
спрямовані на підвищення безпечності харчування в закладах дошкільної та
загальної середньої освіти, виключення недобросовісних суб’єктів
господарювання з ланцюга постачання продуктів для закладів освіти. Зазначила
про заплановані обсяги фінансування програми з обласного та місцевих
бюджетів, напрями діяльності та заходи програми.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол щодо способів виключення недобросовісних суб’єктів
господарювання з ланцюга постачання продуктів харчування для закладів
освіти та гарантій надходжень якісних продуктів харчування.
В. Ковальська щодо проведення лабораторного контролю сировини та
продуктів харчування в закладах освіти та можливості розірвання угоди у
випадку неякісного або несвоєчасного постачання продуктів.
В. Куцовол щодо кількості та місць знаходження лабораторій, що проводять
контроль за якістю продуктів харчування у закладах освіти.
В. Кордубан щодо участі виробників продуктів харчування у тендерах на
придбання продуктів харчування для закладів освіти.
О. Матюшенко щодо написання методичних рекомендацій з питання закупівлі
якісних харчових продуктів для закладів освіти.
Л. Босенко щодо організації проведення посадовими особами органів місцевого
самоврядування області у вибірковому порядку експертизи продуктів
харчування, що надходять до закладів освіти.
В. Кордубан, Л. Босенко щодо створення робочої групи з метою напрацювання
покрокового алгоритму дій по контролю за якістю продуктів харчування, які
надходять до закладів освіти області, за участю депутатів обласної ради,
представників обласної державної адміністрації.
С. Бульбаха щодо різної спроможності органів місцевого самоврядування
фінансувати закупівлю обладнання для харчоблоків.
В. Ковальська щодо виділення органам місцевого самоврядування коштів
пропорційно кількості дітей, які проживають у відповідній територіальній
громаді.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
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.
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну Програму
підтримки наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області на
2021 – 2024 роки».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка повідомила, що програма зумовлена необхідністю
розв’язання питань на основі мобілізації наукового потенціалу у сферах
агропромислового комплексу, медицини, енергозбереження, машинобудування,
екології тощо. Надала інформацію про мету програми, заплановані обсяги
фінансування на заходи програми з обласного бюджету та інших джерел, не
заборонених законодавством.
ВИСТУПИЛИ:
О. Діденко щодо важливості прийняття даної прогами та можливості внесення
змін у разі їх необхідності.
Голосували: за – 8, проти –, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення не
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну Програму
підтримки наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021 –
2024 роки» та рекомендувати його на розгляд другого пленарного засідання
четвертої сесії обласної ради восьмого скликання.
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та найменування
комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка надала інформацію, що із набранням чинності у 2020 році
Закону України «Про повну загальну середню освіту», яким визначено типи
закладів освіти, зокрема ліцеїв, постала необхідність у зміні типу й назви
закладів відповідно до вимог чинного законодавства. Зазначила, що профільний
ліцей дасть можливість охопити профільною освітою більшу кількість учнів,
ніж науковий, забезпечивши належні умови для підготовки старшокласників
відповідно до їх професійного самовизначення, з урахуванням інтересів,
здібностей та особистісних якостей.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Діденко щодо належних освітнього рівня та матеріально-технічної бази
Шишацького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів; підтримки
учнівського, педагогічного колективів у питанні зміни назви та профілю
закладу.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну типу та
найменування комунального закладу «Шишацький обласний науковий ліцейінтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» та рекомендувати його на
розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого
скликання.
5. Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про передачу
автомобілів у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєктом рішення пропонується
передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області автомобілі з балансу Об’єднаного автогосподарства
закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області у комунальну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області на
підставі їх звернень.
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 передачу автомобілів у комунальну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та
рекомендувати його на розгляд другого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання.
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін та доповнень до
Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області
на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ:
Н. Черняк, яка проінформувала про зміни до проєкту рішення, а саме:
збільшення обсягу видатків з обласного бюджету на реалізацію напряму
«Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги медичним та іншим
працівникам комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»;
збільшення розміру матеріальної допомоги на придбання санаторно-курортної
путівки особі, супроводжуючій постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС
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І категорії, якому встановлена І група інвалідності та якому за висновком
лікувального закладу потрібна постійна допомога; до Порядку використання
коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги
громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим
категоріям громадян.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Н. Черняк взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до
Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на
2021 – 2025 роки» та рекомендувати його на розгляд другого пленарного
засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання.
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області цілісного
майнового комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс
м. Гребінка».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про зміну назви проєкту рішення на таку:
«Про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу
комунального закладу «Спортивний комплекс м. Гребінка» у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та про зміст
проєкту рішення, яким пропонується надання згоди на прийняття цілісного
майнового комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс м.
Гребінка» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області на підставі рішення Гребінківської міської ради
Полтавської області від 23 липня 2020 року «Про ініціативу щодо передачі у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
цілісного майнового комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс
м. Гребінка».
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо передачі спортивного комплексу на баланс Міністерства молоді
та спорту України.
Д. Лунін щодо прийняття спортивного комплексу у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, вартості його
утримання за рік, можливості фінансування за рахунок коштів державного
бюджету, Державного фонду регіонального розвитку.
Л. Мірошніченко щодо території спортивного комплексу, його матеріальнотехнічного стану, проведення спортивних змагань різних рівнів з різних видів
спорту, впливу спортивного комплексу на соціально-економічний розвиток
м. Гребінки.
Л. Босенко щодо кількості існуючих робочих місць і кількості робочих місць,
які планується створити, програми розвитку спортивного комплексу.
Д. Лунін щодо достатності кількості працюючих для забезпечення роботи
спортивного закладу.
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І. Процай щодо бізнес-плану спортивного комплексу з метою оптимізації
коштів, які плануються на витрати для спортивного комплексу; щодо
перспектив проведення змагань, враховуючи відстань до м. Києва та
розташування поруч великого залізничного вузла.
О. Дядик щодо прийняття збиткового спортивного комплексу до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області,
вироблення раціонального підходу до прийняття приміщень та закладів; зняття
проєкту рішення з розгляду.
О. Діденко щодо розроблення механізму виведення спортивного комплексу із
кризового стану, перспектив проведення змагань, організації житла для
учасників спортивних змагань.
О. Усанова щодо напрацювання єдиного підходу до прийняття соціально
значимих об’єктів від органів місцевого самоврядування.
О. Олексенко щодо звернення до облдержадміністрації про розроблення ними
плану розвитку спортивного комплексу.
О. Матюшенко щодо стратегії розвитку спортивного комплексу, використання
приміщення колишньої залізничної лікарні, створення аналогу спортивного
інтернату.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про надання згоди на прийняття цілісного
майнового комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс
м. Гребінка» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд другого пленарного
засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання.
8. Про перерозподіл коштів головними розпорядниками.
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який проінформував про перерозподіл коштів обласного бюджету у
межах одного головного розпорядника бюджетних коштів на коригування
проектів і виготовлення проектно-кошторисної документації для медичних
закладів і установ.
В. Кулинича, який надав інформацію про необхідність внесення технічних
правок до назв об’єктів реконструкції, доповнивши їх словом «Коригування» та
перерозподілу коштів обласного бюджету у межах одного головного
розпорядника бюджетних коштів між об’єктами соціально-культурного
призначення.
ВИСТУПИЛИ:
О. Усанова щодо уточнення назви та місця знаходження фізкультурноспортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу «Колос».
Д. Лунін надав інформацію, що уточнення назви фізкультурно-спортивного,
реабілітаційно-відновлювального
комплексу
«Колос»
відбувалося
у
відповідності до вимог Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України.
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С. Бєлашов щодо доцільності виділення коштів з обласного бюджету на проєкт
«Будівництво споруди флагштоку Державного прапору України на перехресті
вулиць Небесної Сотні, Стрітенської та Гагаріна в місті Полтава» у випадку,
коли об’єкт знаходиться на території міста і буде передано на баланс
територіальної громади міста.
Д. Лунін щодо технології будівництва флагштоку, виділення на будівництво
об’єкту «Будівництво споруди флагштоку Державного прапору України на
перехресті вулиць Небесної Сотні, Стрітенської та Гагаріна в місті Полтава»
коштів обласного бюджету та субвенції на соціально-економічний розвиток
окремих територій, утримання об’єкту.
О. Діденко, О. Лемешко щодо прапору України як національного та державного
символу.
Л. Босенко поставила на голосування пропозицію:
«Погодити розподіл коштів:
- 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
лабораторії радіонуклідної діагностики. Коригування».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
Л. Босенко поставила на голосування пропозицію:
«Погодити розподіл коштів:
- по КПКВК 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту» зменшити видатки по КЕКВ 3142 в сумі 7 000 000 грн
проекту «Реконструкція філії Полтавської обласної дитячо-юнацької
спортивної школи інвалідів "Фізкультурно-спортивний реабілітаційновідновлювальний комплекс "Колос" Полтавської обласної ради»;
- по КПКВК 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту» збільшити видатки по КЕКВ 3142 в сумі 7 000 000 грн
проекту
«Реконструкція
фізкультурно-спортивного,
реабілітаційновідновлювального комплексу "Колос" Полтавської обласної ради з
благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка
Полтавської області. Коригування».
-

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
Л. Босенко поставила на голосування пропозицію:
«Погодити розподіл коштів:
- по КПКВК 1517322 «Будівництво медичних установ та закладів»
зменшити видатки по КЕКВ 3122 в сумі 1 500 000 грн. проекту «Будівництво
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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».
-

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
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
лабораторії радіонуклідної діагностики. Коригування»;
- по КПКВК 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту» зменшити видатки по КЕКВ 3142 в сумі 7 000 000 грн
проекту «Реконструкція філії Полтавської обласної дитячо-юнацької
спортивної школи інвалідів "Фізкультурно-спортивний реабілітаційновідновлювальний комплекс "Колос" Полтавської обласної ради»;
- по КПКВК 1517325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту» збільшити видатки по КЕКВ 3142 в сумі 7 000 000 грн
проекту
«Реконструкція
фізкультурно-спортивного,
реабілітаційновідновлювального 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»
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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».
9. Про план випуску соціально значущих видань місцевих авторів, що
видаються за кошти обласного бюджету у 2021 році.
СЛУХАЛИ:
В. Пилипенко, яка проінформувала, що підтримка місцевих авторів
відбувається на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо
державної підтримки книговидання і книгорозповсюдження», в області з
2005 року видано 159 видань. Відбір здійснює консультативно-дорадчий орган
– Експертна рада з випуску соціально значущих видань авторів області.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
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.
10. 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.
СЛУХАЛИ:
В. Кропивку, який повідомив, що у зв’язку з реалізацію реформи
міжбюджетних відносин в контексті децентралізації починаючи з 2017 року
місцевим бюджетам, що мали прямі міжбюджетні відносини з державним
бюджетом, а з 2018 року – до рівня обласного бюджету передбачається
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я. Порядок розподілу додаткової дотації на 2021 рік
затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації та
погоджений Кабінетом Міністрів України. Розподіл додаткової дотації між
місцевими бюджетами здійснюється у пропорціях: 50 % – для обласного
бюджету, 50 % – нерозподілений резерв коштів для місцевих бюджетів з
перерозподілом за результатами виконання місцевих бюджетів за підсумками
півріччя.
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ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо норм законодавства та причин розподілу нерозподіленого
резерву коштів для місцевих бюджетів з перерозподілом за результатами
виконання місцевих бюджетів за підсумками півріччя у ситуації нагальної
потреби у коштах для органів місцевого самоврядування; утворення
територіальних громад у межах колишнього району.
П. Кропивка щодо продовження процесу формування територіальних громад на
момент підготовки проєкту рішення про бюджет на 2021 рік, прийняття
органами місцевого самоврядування закладів освіти та охорони здоров’я у свою
комунальну власність.
О. Матюшенко щодо практики розподілу додаткової дотації пропорційно до
кількості населення, що проживає на території відповідного органу місцевого
самоврядування.
В. Куцовол щодо системного підходу та щомісячного розподілу додаткової
дотації.
С. Бульбаха щодо розподілу додатковї дотації в інших областях України,
розподілу 50 % резервних коштів дотації по кількості населення у громадах,
недоцільності тримання резерву півроку.
Л. Босенко щодо урахування проблемних спірних питань, які знаходяться у
судовому розгляді, при розподілі додаткової дотації місцевим бюджетам.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
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.
11. 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.
СЛУХАЛИ:
І. Черкаську, яка проінформувала що на комунальну установу покладене
завдання – збереження та охорона цінних природних об’єктів і ландшафту,
екологічна просвіта, рекреація та туризм; велике навантаження від людей, що
відпочивать. Повідомила про планові та фактичні показники фінансування
установи, недоотримання коштів, що призвело до скорочення двох штатних
одиниць.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо кількості орендарів на території ландшафтного парку,
використання дамби та підтримки у виділенні коштів на заробітну плату.
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С. Бульбаха щодо виконання природоохоронної, природозахисної функції
працівниками
підприємства;
збереження
природних
ландшафтів,
несанкціонованого розорювання земель, вирішення питання встановлення меж
земельних ділянок.
Л. Босенко щодо інвентаризації діяльності ландшафтних парків.
П. Кропивка щодо врахування пропозицій головного розпорядника коштів з
питання
виділення
коштів
з
обласного
бюджету
для
КУПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
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.
12. Про листи ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг щодо перегляду тарифів на теплову енергію та відповідні
комунальні послуги згідно з заявами підприємства.
СЛУХАЛИ:
О. Олексенка, який надав інформацію, що з січня 2021 року змінилася вартість
газу, вартість розподілу газу, враховуючи ці фактори підприємство звернулося
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг з питання врахування цих змін у тарифах
для ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». В той же час між урядом та мерами міст
було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання
проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та
постачання гарячої води. Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до
чинного законодавства повинна прийняти для підприємства економічно
обгрунтовані тарифи, але в цей же час ці тарифи не будуть застосовуватися, і
тому держава, на різницю повинна виплатити підприємству дотацію.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг просить висловити позицію місцевих рад щодо
перегляду тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол щодо погашення боргів комунального підприємства в кінці року за
рахунок коштів обласного бюджету.
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Л. Босенко поставила на голосування пропозицію:
підтримати позицію ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо встановлення
економічно обгрунтованих тарифів на теплову енергію та відповідні
комунальні послуги згідно чинного законодавства.
Голосували: за – 5, проти – 2, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення не
прийнято.
13. Про діяльність Комунальної бюджетної установи
контактний центр» Полтавської обласної ради у 2020 році .

«Обласний

СЛУХАЛИ:
В. Бугайця, який проінформував щодо кількості звернень громадян, темпів
зростання кількості звернень, структури звернень за тематикою, термінів
виконання та суті змісту звернень. Повідомив, що усні звернення надходять на
гарячу телефонну лінію Комунальної бюджетної установи «Обласний
контактний центр» Полтавської обласної ради за трьома програмними
продуктами: Урядова гаряча лінія, цілодобова регіональна гаряча лінія, гаряча
лінія Міністерства охорони здоров’я.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Бугайця взяти до відома.
14. 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
рок.
СЛУХАЛИ:
О. М’якеньку, яка проінформувала про умови кредитування за програмою та
переваги програми.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо доцільності розгляду питання за участі головного
розпорядника коштів.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. М’якенької взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту будівництва, містобудування і
архітектури
облдержадміністрації,
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації розглянути листи Державної спеціалізованої фінансової
установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»,
Полтавського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової
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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.
15. 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.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що об’єкт надано в оренду за конкурсом
у березні 2020 року, за умовами конкурсу орендар зобов’язаний виконати
аварійні роботи. Орендар ці роботи виконав, виконує всі умови договору. Щоб
у подальшому використовувати об’єкт за призначенням, необхідно провести
ремонтні роботи. Орендар звертається за наданням дозволу на проведення
капітального ремонту та здійснення невід’ємних поліпшень в орендованому
приміщенні. Згідно Порядку надання майна в оренду потрібно погодження
постійної комісії з питань бюджету та управління майном.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо розміру орендної плати в місяць; стану будівлі при отриманні
в оренду ТОВ «Овея».
В. Кордубан щодо проведення капітального ремонту в рахунок орендної плати.
С. Сагайдачний щодо неможливості проведення взаємозаліку капітального
ремонту в рахунок орендної плати.
А. Удовиченко щодо відсутності оборотів за останні два роки у ТОВ «Овея»;
отримання преференцій при подальшій приватизації будівлі.
В. Оніпко щодо незадовільного стану будівлі та проведення аварійних робіт за
власний рахунок.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
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.
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16. Про звернення директора Комунального закладу Полтавської обласної
ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
Т. Лахач .
СЛУХАЛИ:
Т. Лахач, яка проінформувала про позитивну динаміку у діяльності
Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала
академія наук учнівської молоді», відсутності достатньої площі для потреб
закладу, вивільнення приміщень у по пров. Шкільний, 6 у м. Полтаві та гострої
потреби в них для розміщення наукових гуртків та STEM-лабораторії.
С. Сагайдачний щодо наявності вільних приміщень в адмінбудинку за адресою:
м. Полтава, пров. Шкільний, 6.
ВИСТУПИЛИ:
О. Діденко щодо невідповідності площі, яку орендує Комунальний заклад
Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської
молоді», та зростаючої кількості дітей, які навчаються у закладі.
Д. Лунін щодо планування видатків в обласному бюджеті на утримання
додаткових
приміщень
та
необхідності
встановлення
придбаної
STEM-лабораторії.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
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».
17. Про пропозицію депутатки обласної ради Ю. Цибульської щодо
перейменування та розширення кола питань, що відносяться до
повноважень постійних комісій .
СЛУХАЛИ:
Ю. Цибульську, яка повідомила, що постійна комісія з питань освіти, науки та
культури має займатися і цифровізацією, тому що це є наукомістка сфера
діяльності; зазначила, що питання гендерної рівності, інновацій стають
складовими всіх стратегічно важливих напрямів державної політики, цілей
сталого розвитку ПРООН до 2030 року. Запропонувала перейменувати постійну
комісію з питань бюджету та управління майном у постійну комісію з питань
бюджету, управління майном, розвитку економіки та інвестиційної діяльності.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо представництва жінок і чоловіків в обласній раді відповідно
до результатів виборів, першочерговості компетенції незалежно від
приналежності до статі.
О. Діденко щодо висновку постійної комісії з питань освіти, науки та культури
за результатами розгляду даного питання.
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В. Куцовол, Л. Босенко щодо розгляду даного питання на спільному засіданні
голів постійних комісій обласної ради восьмого скликання після отримання
юридичного висновку.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
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.
18. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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