
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

восьмого скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету  

та управління майном 

 

29 грудня  2020 року                       м. Полтава                                              № 2 
            

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 
 

 

Склад комісії 12 осіб. Присутні 7 осіб. Кворум є. 
 

Взяли участь: 

Присутні:   

Процай 

Ігор Анатолійович 

- перший заступник голови постійної комісії 

 

Члени постійної комісії:   

Бєлашов 

Сергій Володимирович 

  

Винниченко 

Оксана Вікторівна 

  

Куцовол 

Володимир Миколайович 

  

Мухтаров 

Фахраддін Аладдін-огли 

  

Удовиченко 

Андрій Вікторович 

  

Відсутні:   

Телятник 

Руслан Васильович 

- заступник голови постійної комісії 

 

Кордубан 

Віктор Володимирович 

- секретар постійної комісії 

 

Ващенко 

Олександр 

Володимирович 

- член постійної комісії 

Смірнов 

Олександр Михайлович 

- член постійної комісії 

Стеценко 

Вячеслав Васильович 

- член постійної комісії 

Діденко  

Олег Григорович 

- депутат обласної ради 
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Запрошені: 

 

На початку засідання постійної комісії виконання обов’язків секретаря 

засідання постійної комісії покладено на В. Куцовола. 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  

Порядок денний: 
 

Розгляд проєктів рішень: 

1. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік 

(Доопрацьований проєкт). 

2. Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік. 

16100000000 (код бюджету) (Доопрацьований проєкт). 

3. Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської області 

на 2021 рік. (Доопрацьований проєкт). 

4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року                         

№ 1242 «Про Стратегію розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки». 

(Доопрацьований проєкт). 

5. Про включення житлового будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 

10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області, що підлягають приватизації. (Повторно). 

6. 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. 

 

 

 

Ярошенко 

Володимир Михайлович 

- депутат обласної ради 

Кропивка 

Павло Анатолійович 

- директор Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

Мороховець 

Ігор Анатолійович 

- в.о. начальника управління майном обласної 

ради 

Онупко  

Олена Миколаївна 

- заступник директора Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій облдержадміністрації 
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1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до показників 

обласного бюджету на 2020 рік». (Доопрацьований проєкт). 
 

СЛУХАЛИ: 

П. Кропивку, який зазначив, що зміни стосуються: перерозподілу видатків 

освітньої субвенції та спрямування її у вигляді субвенції Гребінківському 

району; перерозподілу неосвоєних коштів на виконання боргових зобов’язань 

за місцевим внутрішнім запозиченням для фінансового забезпечення 

капітального ремонту автомобільної дороги Чорнухи – Лубни. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
 

Л. Босенко щодо складової кредиторської заборгованості, на яку направляються 

кошти освітньої субвенції. 
 

В. Куцовол, А. Удовиченко, І. Процай, Ф. Мухтаров щодо ситуації з 

кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати працівникам закладів 

освіти Гребінківського району. 

 

Л. Босенко поставила на голосування пропозицію: «Підтримати вцілому проєкт 

рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік» 

(доопрацьований проєкт) із наданням освітньої субвенції Гребінківському 

району». 

 

Голосували: за – 5, проти – 1, утримались – 1, не голосували – 0. Рішення не 

прийнято.  

 

Л. Босенко поставила на голосування пропозицію щодо перерозподілу 

неосвоєних коштів на виконання боргових зобов’язань за місцевим внутрішнім 

запозиченням для фінансового забезпечення капітального ремонту 

автомобільної дороги Чорнухи – Лубни». 

 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  

 

2. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласний бюджет Полтавської 

області на 2021 рік.16100000000 (код бюджету). (Доопрацьований проєкт). 
 

СЛУХАЛИ: 

П. Кропивку, який повідомив, що зміни викликані: набранням чинності Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та 

необхідністю приведення усіх бюджетних документів на 2021 рік з 

урахуванням зазначених змін; зміною показників у Державному бюджеті на 

2021 рік щодо зменшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг комунальної власності. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  

ГОЛОСУВАННЯ ЗА КОЖНУ ПРАВКУ 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення «Про обласний бюджет Полтавської 

області на 2021 рік. 16100000000 (код бюджету)». (Доопрацьований проєкт). 

 

3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму економічного і 

соціального розвитку Полтавської області на 2021 рік». (Доопрацьований 

проєкт). 
 

СЛУХАЛИ: 

О. Онупко, яка проінформувала, що внесені зміни стосуються переліку 

цільових програм та відкоригованих сум фінансування цих цільових програм. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Онупко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2021 рік». 

(Доопрацьований проєкт). 

 

4. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1242 «Про Стратегію розвитку 

Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки». (Доопрацьований проєкт). 
 

СЛУХАЛИ: 

О. Онупко, яка проінформувала, що внесення змін до Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021 – 2027 роки пов’язано із коригуванням технічних 

завдань, приведенням їх у відповідність до поданих проєктів цільових програм. 

А також враховано пропозиції депутатських фракцій. 

 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію О. Онупко взяти до відома. 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1242 «Про Стратегію розвитку 

Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки». (Доопрацьований проєкт). 

 

5. Про проєкт рішення обласної ради «Про включення житлового будинку 

з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Полтавська обл., 

м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що 

підлягають приватизації». (Повторно). 
 

СЛУХАЛИ: 

І. Мороховця, який проінформував, що до управління майном обласної ради 

надійшло звернення від громадської організації «Сльози милосердя», яка 
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орендує приміщення по вул. Пилипа Орлика, 10 у КП ПОР «Полтававодоканал» 

протягом 4-х років, щодо приватизації об’єкту. Відповідний проєкт рішення 

щодо включення даного об’єкту до переліку підготовлено та винесено на 

розгляд обласної ради. Після прийняття цього рішення будуть готуватися 

документи та ще один проєкт рішення про приватизацію об’єкту на аукціоні 

або шляхом викупу. 
 

 

ВИСТУПИЛИ:  

А. Удовиченко, С. Бєлашов щодо доцільності підтримки даного проєкту 

рішення. 

 

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення 

прийнято. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній раді зняти з розгляду проєкт рішення «Про 

включення житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за 

адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 10 до переліку 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області, що підлягають приватизації».  

 

6. Різне. 
 

 

 

Голова постійної комісії      Л. БОСЕНКО 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ В. КУЦОВОЛ  

 

 

 

 


