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
29 червня 2021 року

м. Полтава

№3

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:
Біленький
Олександр Юрійович

‒ голова Полтавської обласної ради

Лемешко
Олександр Миколайович

‒ перший заступник голови Полтавської обласної
ради

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:
Дербеньов
‒ голова Громадської ради при Полтавській
Олександр Володимирович обласній державній адміністрації
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Безуглий
Геннадій Іванович

‒ 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

Венгер
Сергій Володимирович

– директор Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації

Вигівський
Іван Михайлович

‒ начальник Головного управління Національної
поліції в Полтавській області

Калентьєв
Костянтин Ігорович

‒ командир військової частини А7044

Рогов
Руслан Миколайович

‒ радник голови Полтавської обласної ради

Сакало
Олег Олександрович

‒ в.о.
начальника
Комунальної
установи
«Рятувально-водолазна служба» Полтавської
обласної ради
‒ уповноважена особа з питань запобігання та
виявлення корупції - консультант відділу
юридичного забезпечення виконавчого апарату
обласної ради

Стронська
Тетяна Вікторівна

Представники ЗМІ
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
1.1 Про розгляд листа Головного управління Національної поліції в
Полтавській області від 21.04.2021 № 1399/115/01/29-2021 щодо внесення змін
до Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на
2021 – 2027 роки.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Антикорупційну програму
Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
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4. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо
внесення змін до законодавства України з питань пенсійного забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
5. Про розгляд листа військової частини А7044 від 03.06.2021 № 98 щодо
організації визначення фондів розміщення особового складу управління
бригади (батальйонів) територіальної оборони.
6. Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
7. 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)
додатковими питаннями:
- «Про розгляд листа військової частини А3384 від 25.06.2021 № 275
щодо виділення коштів з обласного бюджету для проведення робіт з
будівництва (реконструкції) та капітального ремонту об’єктів інфраструктури»
та розглянути його сьомим у порядку денному;
- «Про розгляд звернення громадянки Л. В’язовської» та розглянути його
восьмим у порядку денному.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного питання «Про розгляд листа
військової частини А3384 від 25.06.2021 № 275 щодо виділення коштів з
обласного бюджету для проведення робіт з будівництва (реконструкції) та
капітального ремонту об’єктів інфраструктури», «Про розгляд звернення
громадянки Л. В’язовської» та розглянути їх сьомим та восьмим відповідно.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
Сформований порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
1.1 Про розгляд листа Головного управління Національної поліції в
Полтавській області від 21.04.2021 № 1399/115/01/29-2021 щодо внесення змін
до Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на
2021 – 2027 роки.
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2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Антикорупційну програму
Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо
внесення змін до законодавства України з питань пенсійного забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
5. Про розгляд листа військової частини А7044 від 03.06.2021 № 98 щодо
організації визначення фондів розміщення особового складу управління
бригади (батальйонів) територіальної оборони.
6. Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
7. Про розгляд листа військової частини А3384 від 25.06.2021 № 275 щодо
виділення коштів з обласного бюджету для проведення робіт з будівництва
(реконструкції) та капітального ремонту об’єктів інфраструктури.
8. Про розгляд звернення громадянки Л. В’язовської.
9. 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 внесення змін до Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який поінформував, що проєктом рішення внесено
зміни до Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на
2021 – 2027 роки, зокрема, збільшено фінансування заходів Програми на суму
5 711 904, 25 грн відповідно до наданих пропозицій Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Полтавської облдержадміністрації.
О. Хардін запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
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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 внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 – 2027 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки».
СЛУХАЛИ: С. Венгера, який повідомив, що зміни до Програми передбачають
спрямування з обласного бюджету 38,5 млн грн для реалізації заходів з
побудови місцевих систем оповіщення органів місцевого самоврядування
(територіальних громад) і райдержадміністрацій та придбання спеціальної
пожежної техніки вартістю 63 млн грн. Виконання цих заходів дозволить
забезпечити оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення
небезпечних ситуацій та оперативно реагувати на надзвичайні події.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький зауважив, що успішна реалізація проєктів з будівництва місцевих
систем оповіщення, насамперед, залежить від злагодженої роботи органів
місцевого самоврядування, оскільки проєктом рішення передбачається
співфінансування з обласного та місцевих бюджетів.
С. Венгер підкреслив, що видатки з обласного бюджету здійснюватимуться
виключно після виготовлення територіальними громадами відповідної
проєктної документації та проведення комплексних експертиз.
С. Бульбаха поцікавився, чи всі громади області мають намір долучитися до
створення місцевих систем оповіщення.
С. Венгер відповів, що більшість громад області налаштовані на конструктивну
співпрацю у даному напрямку. Однак є і громади, які на цей час до відповідної
роботи активно не долучилися. Загалом до 2025 року Полтавщина має цілком
перейти на сучасну систему оповіщення.
О. Біленький звернувся з проханням до представників облдержадміністрації
надати до обласної ради перелік територіальних громад, якими не розпочато
підготовчі роботи зі створення місцевих систем оповіщення.
Є. Греков актуалізував увагу присутніх на важливості побудови місцевих
систем оповіщення, забезпеченні державних підприємств лісового господарства
спеціальною пожежною технікою та комплексному підході до реалізації
відповідних завдань.
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О. Хардін запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до регіональної Програми 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:
1. Інформацію С. Венгера взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Антикорупційну програму
Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
СЛУХАЛИ: Т. Стронську, яка зазначила, що проєкт рішення розроблено на
виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», якою
визначено, що у обласних радах, шляхом затвердження їх рішеннями,
приймаються антикорупційні програми. Такі програми підлягають погодженню
Національним агентством з питань запобігання корупції. Антикорупційна
програма Полтавської обласної ради визначає правила, стандарти і процедури
щодо виявлення, протидії та запобігання корупції. Їх виконання сприяє
формуванню негативного ставлення працівників державних органів та
юридичних осіб до корупції.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про Антикорупційну програму Полтавської обласної ради на
2021 – 2023 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Стронської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про Антикорупційну програму Полтавської обласної ради на
2021 – 2023 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо
внесення змін до законодавства України з питань пенсійного забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який поінформував, що проєкт рішення підготовлено
на підставі звернення Громадської ради при Полтавській обласній державній
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адміністрації. Прийняття даного проєкту рішення обумовлюється необхідністю
законодавчого врегулювання питання соціального захисту та соціальних
гарантій осіб, звільнених з військової служби, та інших осіб.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дербеньов підкреслив важливість висловлення позиції депутатів
Полтавської області щодо питання дотримання чинного законодавства стосовно
соціального захисту військовослужбовців та пенсійного забезпечення
пенсіонерів силових структур, необхідності ухвалення Верховною Радою
України законопроєкту № 2141 «Про внесення змін до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших
осіб» щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону, який
був ухвалений у першому читанні Верховною Радою України.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України щодо внесення змін до
законодавства України з питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Хардіна взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання
«Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства
України з питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб».
5. Про розгляд листа військової частини А7044 від 03.06.2021 № 98 щодо
організації визначення фондів розміщення особового складу управління
бригади (батальйонів) територіальної оборони.
СЛУХАЛИ: К. Калентьєва, який зазначив, що у зв’язку з розглядом Верховною
Радою України проєкту Закону України «Про основи національного спротиву»
керівництвом Збройних Сил України визначено завдання щодо перспектив
дислокації військових частин територіальної оборони. У зв’язку з цим,
звернувся з проханням сприяти організації визначення фондів розміщення
особового складу управління бригади (батальйонів) територіальної оборони,
техніки, матеріально-технічних засобів, інфраструктури забезпечення
життєдіяльності тощо.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Хардін звернувся до представників Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації з пропозицією вивчити питання щодо можливості
надання фінансової допомоги військовій частині А7044.
О. Біленький задав питання про першочергові потреби, необхідні для реалізації
визначених законопроєктом завдань.
К. Калентьєв зазначив, що наразі актуальною є підготовча робота – визначення
пріоритетних місць для постійної дислокації військових частин та відповідних
об’єктів інфраструктури для розміщення особового складу.
С. Венгер зауважив, що на цей час проходить обговорення положень
законопроєкту. Після його прийняття Верховною Радою України буде прийнято
відповідні розпорядчі документи Кабінету Міністрів України, які і
визначатимуть порядок надання майна, його вид тощо. Тому наразі
обговорюються лише можливі варіанти дій.
О. Біленький звернувся з проханням до командування військової частини
А7044 надати до обласної ради інформацію стосовно переліку населених
пунктів, що пропонуються для розміщення управління бригади (батальйонів)
територіальної оборони, об’єктів інфраструктури для розміщення військових
частин, потреби у земельних ділянках тощо.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію командира військової частини А7044 К. Калентьєва взяти
до відома.
2. Рекомендувати командуванню військової частини А7044 надати до
Полтавської обласної ради інформацію стосовно переліку населених пунктів,
що пропонуються для розміщення управління бригади (батальйонів)
територіальної оборони, об’єктів інфраструктури для розміщення військових
частин в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць, потреби
у земельних ділянках (із зазначенням їх площі) тощо.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
6. Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який повідомив, що на розгляд постійної комісії
надійшли подання стосовно нагородження почесною відзнакою – Нагрудним
знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України» від
комендатури військових сполучень залізничної дільниці та станції Полтава,
військової частини А4279, Краматорського прикордонного загону Східного
регіонального управління Державної прикордонної служби України, депутата
Полтавської обласної ради О. Діденка (подання додаються до протоколу).
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ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький висловив пропозицію опрацювати питання щодо можливості
визначення підшефним Полтавській обласній раді Краматорського
прикордонного загону Східного регіонального управління Державної
прикордонної служби України та зауважив, що відповідне прохання надійшло
від прикордонників до керівництва обласної ради у ході відвідування
прикордонного загону.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати подання комендатури військових сполучень залізничної
дільниці та станції Полтава (від 01.03.2021 № 34) та нагородити почесною
відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу
України» згідно з поданням.
2. Підтримати подання військової частини А4279 (від 29.03.2021 № 1080)
та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної
ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
3. Підтримати подання Краматорського прикордонного загону Східного
регіонального управління Державної прикордонної служби України
(від 07.05.2021 № 12/2498) та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним
знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України» згідно з
поданням.
4. Підтримати подання депутата Полтавської обласної ради восьмого
скликання О. Діденка (від 25.06.2021) та нагородити почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України»
згідно з поданням.
5. Рекомендувати
голові
Полтавської
обласної
ради
видати
розпорядження про нагородження почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» погоджених
кандидатур.
6. Доручити виконавчому апарату обласної ради опрацювати питання
щодо організації здійснення Полтавською обласною радою шефства над
Краматорським прикордонним загоном Східного регіонального управління
Державної прикордонної служби України та надати постійній комісії обласної
ради відповідні матеріали для розгляду на її наступному засіданні.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
7. Про розгляд листа військової частини А3384 від 25.06.2021 № 275 щодо
виділення коштів з обласного бюджету для проведення робіт з будівництва
(реконструкції) та капітального ремонту об’єктів інфраструктури.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який ознайомив з листом командування військової
частини А3384 щодо надання фінансової допомоги у вигляді субвенції з
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обласного бюджету для вирішення нагальних питань відповідно до наданих
розрахунків.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький наголосив на потребі створення реєстру військових частин, що
дислокуються на території області, комплексному аналізі звернень
командування військових частин та налагодженні зворотнього зв’язку стосовно
ефективності використання коштів обласного бюджету.
Є. Греков зазначив, що виконавцями Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки є, в тому числі, і військові частини.
Звернення, що надходять до облдержадміністрації стосовно надання коштів з
обласного бюджету військовим частинам попередньо опрацьовуються,
нагальність потреб обґрунтовується командуванням під час виїзних засідань за
участі представників облдержадміністрації.
Р. Рогов зауважив, що мова йде про 18-ту окрему бригаду армійської авіації,
яка розташована у м. Полтава. З метою з’ясування потреб військової частини
запропонував провести спільне виїзне засідання постійної комісії обласної ради
з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і
потреб військових та учасників бойових дій та постійної комісії з питань
зв’язків з громадськістю, інформаційної діяльності та дотримання прав
учасників АТО Громадської ради при Полтавській обласній державній
адміністрації.
С. Венгер поінформував, що на виконання Указу Президента України від
11.02.2016 № 44 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил
України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби
України» Полтавська обласна державна адміністрація здійснює шефство над
військовою частиною А3384. Також повідомив про відвідування
представниками облдержадміністрації зазначеної вище військової частини з
метою ознайомлення з специфікою її діяльності та потребами.
О. Хардін запропонував надіслати лист військової частини А3384 до
Полтавської обласної державної адміністрації з метою детального вивчення
наданих фінансових розрахунків.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації:
1. Розглянути лист військової частини А3384 від 25.06.2021 № 275 щодо
виділення коштів з обласного бюджету для проведення робіт з будівництва
(реконструкції) та капітального ремонту об’єктів інфраструктури військової
частини (копія листа додається). За результатами розгляду поінформувати
постійну комісію обласної ради та командування військової частини А3384.
2. Надати постійній комісії обласної ради перелік військових частин, що
дислокуються на території Полтавської області.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не голосували» - 0.
8. Про розгляд звернення громадянки Л. В’язовської.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який ознайомив присутніх зі змістом звернення. З
метою розгляду питань, порушених у зверненні, запропонував надіслати
відповідного листа до Головного управління Національної поліції в
Полтавській області.
В обговоренні питання взяли участь С. Бульбаха, О. Хардін, І. Вигівський.
ВИРІШИЛИ:
Надіслати звернення громадянки Л. В’язовської (від 25.06.2021) до
Головного управління Національної поліції в Полтавській області для розгляду
питань, порушених у вказаному вище листі (копії листа та матеріалів
додаються).
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
У ході роботи постійної комісії О. Хардін запропонував доповнити порядок
денний додатковим питанням стосовно розгляду листа Полтавської обласної
державної адміністрації від 02.06.2021 № 01-38/3479 щодо передачі автомобіля
Renault Duster, державний номер ВІ 4701 ЕА, з балансу комунальної установи
«Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради у державну
власність на баланс Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної
державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
9. Про розгляд листа Полтавської обласної державної адміністрації від
02.06.2021 № 01-38/3479 щодо передачі автомобіля Renault Duster, державний
номер ВІ 4701 ЕА, з балансу комунальної установи «Рятувально-водолазна
служба» Полтавської обласної ради у державну власність на баланс
Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації.
СЛУХАЛИ: С. Венгера, який аргументував присутнім потребу зазначеного
вище Департаменту у автомобілі Renault Duster та звернувся з проханням до
депутатів обласної ради рекомендувати Управлінню майном обласної ради
підготувати та внести на розгляд обласної ради відповідний проєкт рішення.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Венгера взяти до відома.
2. Рекомендувати Управлінню майном обласної ради підготувати та
внести на розгляд обласної ради проєкт рішення щодо безоплатної передачі зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
автомобіля Renault Duster, державний номер ВІ 4701 ЕА, з балансу
комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної
ради у державну власність на баланс Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської
обласної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
10. Різне.
О. Хардін подякував присутнім за роботу та оголосив про завершення засідання
постійної комісії.

Голова постійної комісії

О. ХАРДІН

Секретар постійної комісії

В. КИРИЧЕНКО

