ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав
і потреб військових та учасників бойових дій
16 лютого 2021 року

м. Полтава

№2

Головуючий: Хардін Олег Олександрович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Бульбаха С.В., Кириченко В.П.
Відсутні члени постійної комісії: Баканов О.О., Сиверин О.М.
Взяли участь:
Бєлоножко
Олег Вячеславович

‒ заступник голови Полтавської обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

‒ заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

‒ заступник керівника апарату ‒ керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

обласної

Запрошені:
Безуглий
Геннадій Іванович

Венгер
Сергій Володимирович

‒ заступник директора Департаменту – начальник
управління з питань оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
– директор Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
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Козаченко
Юлія Михайлівна
Кропивка
Павло Анатолійович

‒ начальник
відділу
комунікацій
та
правопросвітництва Регіонального центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги у Полтавській області
– директор Департаменту фінансів Полтавської
облдержадміністрації

Лисенко
Олександр Миколайович

– заступник начальника Головного управління
ДСНС України у Полтавській області

Микійчук
Володимир Пилипович
Олефір
Андрій Олександрович

– виконавчий директор Асоціації «Полтавська
обласна
асоціація
органів
місцевого
самоврядування»
– директор
Юридичного
департаменту
Полтавської облдержадміністрації

Сайко
Олександр Сергійович

– начальник Державної установи «Кременчуцька
виховна колонія»

Салогуб
Володимир Анатолійович

– начальник Головного управління
України у Полтавській області

Соболева
Катерина Володимирівна

‒ консультант
відділу
інформаційного
та
аналітичного забезпечення виконавчого апарату
обласної ради
– заступник директора Департаменту – начальник
управління з питань цивільного захисту
Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
‒ уповноважена особа з питань запобігання та
виявлення корупції - консультант відділу
юридичного забезпечення виконавчого апарату
обласної ради
– директор Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
Полтавській області

Стеблянко
Віктор Миколайович

Стронська
Тетяна Вікторівна
Черчатий
Олександр Іванович

ДСНС

Представники ЗМІ
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2017 – 2020 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про регіональну Програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню
на 2021 – 2027 роки».
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3. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну програму щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Програми
правової освіти населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про визначення уповноваженої
особи для представлення інтересів Полтавської обласної ради в Асоціації
"Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування"».
7. Про звіт про виконання Антикорупційної програми Полтавської
обласної ради на період до 2020 року, за 2020 рік.
8. Про лист Державної установи «Кременчуцька виховна колонія»
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань Міністерства юстиції України.
9. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ за затвердження порядку денного: за - 3, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 0.
О. Хардін запропонував доповнити порядок денний засідання постійної комісії
з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і
потреб військових та учасників бойових дій (далі – постійна комісія)
додатковим питанням «Про проєкт рішення обласної ради "Про виконання
Програми правової освіти населення області на 2016 – 2020 роки"» та
розглянути його п’ятим у порядку денному.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного питання «Про проєкт рішення
обласної ради "Про виконання Програми правової освіти населення області на
2016 – 2020 роки"» та розглянути його п’ятим у порядку денному.
Сформований порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2017 – 2020 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про регіональну Програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню
на 2021 – 2027 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки».
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4. Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну програму щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми правової
освіти населення області на 2016 – 2020 роки».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Програми
правової освіти населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки».
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про визначення уповноваженої
особи для представлення інтересів Полтавської обласної ради в Асоціації
"Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування"».
8. Про звіт про виконання Антикорупційної програми Полтавської
обласної ради на період до 2020 року, за 2020 рік.
9. Про лист Державної установи «Кременчуцька виховна колонія»
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань Міністерства юстиції України.
10. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ за затвердження порядку денного в цілому: за - 3, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 0.
О. Хардін, нагадав, що, відповідно до Рекомендацій з питань запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності
у членів постійної комісії конфлікту інтересів при розгляді питань порядку
денного, присутні мають врегулювати його шляхом своєчасного самостійного
публічного оголошення про це під час засідання.
Розгляд питань порядку денного:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної Програми
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх
виникненню на 2017 – 2020 роки».
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який зауважив, що членам постійної комісії було
надіслано для ознайомлення зазначений вище проєкт рішення в електронному
вигляді. Запропонував перейти до його обговорення.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха задав питання щодо виконання заходу Регіональної програми
«Проведення робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації і
реконструкції територіальної системи централізовано оповіщення» та суми
виділених коштів відповідно.
С. Венгер поінформував, що проєктно-кошторисну документацію розроблено.
Зокрема, введено в експлуатацію регіональну систему оповіщення у м. Полтава,
під’єднано
м.
Горішні
Плавні,
у
м.
Кременчук
проводяться
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пусконалагоджувальні роботи. Акцентовано увагу, що роботи з модернізації
територіальної системи централізовано оповіщення триватимуть до 2024 року.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про виконання регіональної Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на
2017 – 2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про виконання регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017 – 2020 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про регіональну Програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню
на 2021 – 2027 роки».
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який запросив до виступу С. Венгера та запропонував
присутнім обговорити зазначений вище проєкт рішення.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха задав питання про пріоритетні заходи регіональної Програми, які
потрібно реалізувати протягом терміну її дії.
С. Венгер відповів, що такими заходами, в першу чергу, є: модернізація
телекомунікаційної мережі Головного управління ДСНС України у Полтавській
області та підпорядкованих підрозділів, розвиток системи цивільного захисту
області, утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, заключення договорів
з ПАТ «Укртелеком» тощо.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про регіональну Програму захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про регіональну Програму захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки».
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3. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки».
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який запропонував підтримати проєкт рішення
обласної ради «Про виконання Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про виконання Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2016 – 2020 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про Комплексну програму щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який запропонував підтримати проєкт рішення
обласної ради «Про Комплексну програму щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 – 2027 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про Комплексну програму щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи
на 2021 – 2027 роки».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми правової освіти
населення області на 2016 – 2020 роки».
СЛУХАЛИ: О. Черчатого, який доповів про реалізацію Програми правової
освіти населення області на 2016 – 2020 роки. У контексті доповіді підкреслено,
що правопросвітництво – однин із пріоритетних напрямків, який полягає у
підвищенні загального рівня правової культури, вдосконалення системи
правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових
знань. Відзначено важливість підтримки органів місцевого самоврядування у
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реалізації заходів щодо створення належних умов для набуття громадянами
знань про свої права, свободи і обов’язки.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха задав питання щодо співпраці у 2020 році Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
(далі – Регіональний центр) з територіальними громадами області.
О. Черчатий відповів, що протягом 2020 року фахівці Регіонального центру
активно долучалися до консультування територіальних громад області з
нагальних питань їх діяльності. Правова допомога надавалася, зокрема, з
роз’яснення норм виборчого та земельного законодавства. Діяли дистанційні
пункти консультування, розміщувалися інформаційні матеріали щодо надання
безоплатної правової допомоги з актуальною правовою інформацією для
громадян.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про виконання Програми правової освіти населення області на
2016 – 2020 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради
«Про
виконання
Програми
правової
освіти
на 2016 – 2020 роки».

восьмого скликання
населення
області

6. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Програми правової
освіти населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: А. Олефіра, який зазначив, що найефективніші напрямки Програми
правової освіти населення області на 2016 – 2020 роки було взято за основу під
час роботи над проєктом Програми правової освіти населення Полтавської
області на 2021 – 2025 роки (далі – Програма). Проєктом рішення пропонується
продовжити їх фінансування на наступні 5 років. Також охарактеризовано
заходи Програми, які не потребують видатків з обласного бюджету, зокрема,
зосереджено увагу на відновленні роботи Полтавської обласної міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Очікуваний обсяг
фінансування Програми з обласного бюджету – 1895 тис. грн, в тому числі, у
2021 році заплановано використати 379 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:
О. Хардін задав питання стосовно чисельності отримувачів правової допомоги.
А. Олефір зазначив, що правоосвітніми заходами охоплено все населення
області. Так, розповсюджуються юридично-просвітницька газета «Правовий

8
вісник», інформаційні матеріали на правову тематику, соціальна реклама про
систему безоплатної правової допомоги області, здійснюються виступи у ЗМІ
тощо.
С. Бульбаха висловив побажання стосовно налагодження тісної співпраці
Регіонального
центру,
Юридичного
департаменту
Полтавської
облдержадміністрації з територіальними громадами області.
О. Черчатий повідомив про намір укладення відповідних Меморандумів про
співпрацю з керівниками територіальних громад та ініціювання прийняття
відповідних місцевих програм правової освіти населення.
Є. Греков поінформував про щотижневу консультативну роботу обласної
державної адміністрації з територіальними громадами у різних сферах.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про затвердження Програми правової освіти населення
Полтавської області на 2021 – 2025 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про затвердження Програми правової освіти населення Полтавської області
на 2021 – 2025 роки».
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про визначення уповноваженої особи
для представлення інтересів Полтавської обласної ради в Асоціації "Полтавська
обласна асоціація органів місцевого самоврядування"».
СЛУХАЛИ: В. Микійчука, який зазначив, що Полтавська обласна рада є
членом та одним із співзасновників Асоціації «Полтавська обласна асоціація
органів місцевого самоврядування». У зв’язку з проведенням чергових
місцевих виборів 25.10.2020 та з метою здійснення статутних завдань потрібно
визначити уповноважену особу від Полтавської обласної ради для
представлення інтересів в Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів
місцевого самоврядування». Проєктом рішення пропонується уповноважити
голову Полтавської обласної ради восьмого скликання О. Біленького
представляти Полтавську обласну раду в Асоціації «Полтавська обласна
асоціація органів місцевого самоврядування».
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про визначення уповноваженої особи для представлення
інтересів Полтавської обласної ради в Асоціації "Полтавська обласна асоціація
органів місцевого самоврядування"».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0.
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ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про визначення уповноваженої особи для представлення інтересів
Полтавської обласної ради в Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів
місцевого самоврядування"».
2. Постійній комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників
бойових дій внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання
проєкт рішення «Про визначення уповноваженої особи для представлення
інтересів Полтавської обласної ради в Асоціації "Полтавська обласна асоціація
органів місцевого самоврядування"».
8. Про звіт про виконання Антикорупційної програми Полтавської обласної
ради на період до 2020 року, за 2020 рік.
СЛУХАЛИ: Т. Стронську, яка доповіла про виконання Антикорупційної
програми Полтавської обласної ради на період до 2020 року, за 2020 рік (звіт
додається до протоколу).
ВИСТУПИЛИ: О. Хардін запропонував заслухану інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0.
ВИРІШИЛИ:
Звіт про виконання Антикорупційної програми Полтавської обласної ради
на період до 2020 року, за 2020 рік взяти до відома та інформувати голову
Полтавської обласної ради О. Біленького про стан виконання Антикорупційної
програми Полтавської обласної ради на період до 2020 року.
9. Про лист Державної установи «Кременчуцька виховна колонія» ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань Міністерства юстиції України.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який ознайомив присутніх з листом Державної
установи «Кременчуцька виховна колонія» стосовно сприяння у наданні
фінансової допомоги установі для приведення жилих і навчальних приміщень
до вимог Європейських стандартів утримання неповнолітніх засуджених,
придбання необхідних меблів та технічної апаратури.
ВИСТУПИЛИ:
Є. Греков задав питання про наявність офіційно викладеної позиції
Міністерства юстиції України та Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань щодо передбачення
реорганізації Державної установи «Кременчуцька виховна колонія».
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О. Сайко зазначив, що Кременчуцька виховна колонія є єдиною установою в
Україні, де перебувають неповнолітні вихованці чоловічої статі. Станом на
теперішній час у колонії перебуває 70 підлітків. Для збереження діяльності
установи рекомендовано відремонтувати житлові та навчальні приміщення
згідно з європейськими стандартами, а також придбати меблі та технічну
апаратуру. Державне фінансування проведення таких робіт відсутнє. Тому
адміністрація колонії звертається за фінансовою допомогою, у тому числі і до
депутатів Полтавської обласної ради.
О. Бєлоножко запропонував створити робочу групу з питань аналізу стану
жилих і навчальних приміщень Державної установи «Кременчуцька виховна
колонія» та безпосередньо ознайомитися з умовами перебування неповнолітніх
засуджених у виховній колонії.
В обговорені питання взяли участь В. Кириченко, Є. Греков, С. Бульбаха,
О. Хардін, С. Венгер.
ВИРІШИЛИ:
1. З метою надання роз’яснень з питання перспектив подальшого
функціонування Державної установи «Кременчуцька виховна колонія»
Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань звернутися до Міністерства юстиції України.
2. У разі необхідності створити робочу групу з питань аналізу стану
жилих і навчальних приміщень Державної установи «Кременчуцька виховна
колонія» Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації вивчити
питання щодо можливості надання фінансової допомоги Державній установі
«Кременчуцька виховна колонія» Північно-Східного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
10. Різне.
О. Хардін подякував членам постійної комісії за роботу та оголосив про
завершення засідання.

Голова постійної комісії

О. ХАРДІН

Секретар постійної комісії

В. КИРИЧЕНКО

