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
07 жовтня 2021 року

м. Полтава

№4

Головуючий: Хардін Олег Олександрович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Бульбаха Сергій Володимирович,
Баканов Олег Олегович, Кириченко Василь Петрович.
Відсутні члени постійної комісії: Сиверин Олександр Миколайович.
Взяли участь:
Бєлоножко
Олег Вячеславович

‒ заступник голови Полтавської обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

‒ заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації

Дядик
Олег Олегович

‒ депутат Полтавської обласної ради

Паутова
Тетяна Олександрівна

‒ заступник керівника апарату ‒ керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Метельська
Лариса Євгенівна

– заступник начальника відділу юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Запрошені:
Арделян
Степан Олексійович

‒ командир військової частини А3358

обласної
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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 обласної державної
адміністрації

Гаркавий
Сергій Вікторович

– заступник начальника державної установи
«Божковська виправна колонія (№ 16)» ПівнічноСхідного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань Міністерства
юстиції України

Корнета
Олександр Миколайович

– командир військової частини А3114

Сайко
Олександр Сергійович

‒ начальник державної установи «Кременчуцька
виховна колонія»

Стеблянко
Віктор Миколайович

– т.в.о. директора Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами обласної
державної адміністрації

Панасюк
Віталій Валентинович

‒ командир військової частини А3384

Рогов
Руслан Миколайович

‒ радник голови Полтавської обласної ради

Шейко
Сергій Валерійович

‒ заступник начальника з соціальної виховної та
психологічної роботи державної установи
«Полтавська установа виконання покарань
(№ 23)»

Шмонденко
Надія Анатоліївна

‒ начальник
Управління
стратегічних
розслідувань в Полтавській області Департаменту
стратегічних розслідувань Національної поліції
України

Яковенко
Євген Євгенович

– т.в.о. начальника Управління патрульної поліції
в Полтавській області Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України

Представники ЗМІ
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Порядок денний:
1. Про хід виконання у 2021 році заходів 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 Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
3. 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».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
5. Про розгляд листа Управління стратегічних розслідувань в Полтавській
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
щодо виділення субвенції з обласного бюджету для проведення поточного
ремонту приміщень Управління та придбання службового автомобіля.
6. Про розгляд листа державної установи «Божковська виправна колонія
(№ 16)» Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань Міністерства юстиції України щодо виділення
субвенції у розмірі 200 тис. грн на придбання матеріалів для проведення
поточного ремонту приміщень відділення соціально-психологічної служби № 2.
7. Про розгляд листа управління патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України щодо виділення
коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт службових
транспортних засобів.
8. Про погодження кандидатури В. Краснопіра для нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України.
9. Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
10. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ за затвердження порядку денного: за - 4, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 0.
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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 проєкт рішення обласної ради "Про об’єднання
сіл Фуглі, Запорожці, Мокрії в село Мокрії Комишнянської селищної
територіальної громади Миргородського району Полтавської області"», «Про
проєкт рішення обласної ради "Про віднесення селища міського типу Котельва
Полтавського району Полтавської області до категорії селища"».
С. Бульбаха звернувся з проханням доповнити порядок денний питанням «Про
нагородження військовослужбовців військової частини А0409 почесною
відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної ради "За вірність народу
України"».
Р. Рогов запропонував доповнити порядок денний питанням «Про розгляд
листа військової частини А3114».
ВИРІШИЛИ:
- включити до порядку денного питання «Про проєкт рішення обласної
ради "Про об’єднання сіл Фуглі, Запорожці, Мокрії в село Мокрії
Комишнянської селищної територіальної громади Миргородського району
Полтавської області"», «Про проєкт рішення обласної ради "Про віднесення
селища міського типу Котельва Полтавського району Полтавської області до
категорії селища"» та розглянути їх п’ятим і шостим відповідно;
- включити до порядку денного питання «Про нагородження
військовослужбовців військової частини А0409 почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради "За вірність народу України"» та
розглянути його в контексті питання «Про погодження кандидатур для
нагородження почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної
ради "За вірність народу України"»;
- питання «Про розгляд листа військової частини А3114» розглянути у
«Різному».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
Сформований порядок денний:
1. Про хід виконання у 2021 році заходів 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 Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
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3. 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».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про об’єднання сіл Фуглі,
Запорожці, Мокрії в село Мокрії Комишнянської селищної територіальної
громади Миргородського району Полтавської області».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про віднесення селища міського
типу Котельва Полтавського району Полтавської області до категорії селища».
7. Про розгляд листа Управління стратегічних розслідувань в Полтавській
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
щодо виділення субвенції з обласного бюджету для проведення поточного
ремонту приміщень Управління та придбання службового автомобіля.
8. Про розгляд листа державної установи «Божковська виправна колонія
(№ 16)» Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань Міністерства юстиції України щодо виділення
субвенції у розмірі 200 тис. грн на придбання матеріалів для проведення
поточного ремонту приміщень відділення соціально-психологічної служби № 2.
9. Про розгляд листа управління патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України щодо виділення
коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт службових
транспортних засобів.
10. Про погодження кандидатури В. Краснопіра для нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України.
11. Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
12. Різне.
ГОЛОСУВАЛИ за затвердження порядку денного в цілому: за - 4, 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
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денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного самостійного
публічного оголошення про це під час засідання.
Розгляд питань порядку денного:
1. Про хід виконання у 2021 році заходів Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який зауважив, що членам постійної комісії було
надіслано для ознайомлення зазначену інформацію в електронному вигляді.
Запропонував надану інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальника
управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
адміністрації Г. Безуглого про хід виконання Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної
державної адміністрації забезпечити подальше виконання та реалізацію заходів
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 Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».
СЛУХАЛИ: Г. Безуглого, 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 (далі – Комплексна програма), зокрема, збільшено
фінансування заходів Комплексної програми на суму 1 696 000,0 грн,
відповідно до наданих пропозицій Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної
державної адміністрації (далі – Департамент). Водночас поінформував, що до
Департаменту додатково надійшли звернення від: Територіального управління
Державної судової адміністрації України в Полтавській області щодо виділення
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коштів у сумі 5 млн. грн для проведення невідкладних протиаварійних робіт
пам’ятки архітектури національного значення – Кадетського корпусу;
Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту
стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо фінансування у
сумі 1 000,0 тис. грн для придбання двох службових автомобілів; Лубенського
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
щодо фінансування у сумі 90,0 тис. грн. для забезпечення комп’ютерною
технікою. У разі підтримки депутатами зазначених звернень, проєкт рішення,
що розглядається, буде доопрацьовано.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха задав питання, як зміниться загальний обсяг фінансування
Комплексної програми у разі підтримки депутатами відповідних звернень.
В. Стеблянко відповів, що загальний обсяг фінансування збільшиться на
6 млн. 90 тис. грн та складе 7 млн. 786 тис. грн.
Є. Греков конкретизував, що у 2021 році для проведення протиаварійних робіт
Кадетського корпусу фактично передбачається фінансування у межах
2 млн. грн, виходячи з розрахунків щодо термінів виконання таких робіт.
О. Дядик поцікавився станом фінансування заходів Комплексної програми у
2021 році.
Г. Безуглий зазначив, що відповідно до рішень обласної ради кошти виділено в
повному обсязі.
С. Бульбаха запропонував голосувати за підтримку кожного звернення окремо.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку звернень
Територіального управління Державної судової адміністрації України в
Полтавській області, Управління стратегічних розслідувань в Полтавській
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України,
Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки та доопрацювання відповідно до них проєкту рішення
«Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 – 2027 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 2, проти - 0, утримались - 2, не голосували - 0.
Пропозиція не набрала
рекомендацій (висновку).

необхідної

кількості

голосів

для

прийняття

3. 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: В. Стеблянка, який поінформував, що змінами до регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
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запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки (далі – Програма)
передбачається виконання заходів щодо забезпечення оперативного реагування
на виникнення пожеж техногенного та природного характеру, забезпечення
створення страхового фонду документації області. Реалізація проєкту рішення
потребує додаткового фінансування заходів Програми за рахунок обласного
бюджету на реалізацію заходів з придбання спеціальної пожежної техніки у
сумі 12,0 млн. грн та забезпечення створення страхового фонду документації
Полтавської області – 736 тис. грн. Загалом обсяг фінансування Програми з
обласного бюджету збільшиться на 12 млн. 736 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик задав питання про доцільність придбання пожежного автомобіля.
В. Стеблянко відповів, що пожежний автопоїзд планується придбати для
ГУ ДСНС України у Полтавській області. Автоцистерна автомобіля вміщує
30 куб. м води та має спеціальне обладнання для набирання води з водойм.
Перш за все, автомобіль буде використовуватися для гасіння пожеж в
екосистемах (торфи, відкриті пожежі на сільгоспугіддях або сміттєзвалища),
оскільки саме під час гасіння пожеж на відкритих територіях джерела
зовнішнього протипожежного водопостачання часто знаходяться далеко від
місця пожежі.
В. Кириченко акцентував увагу на врахуванні характеристик дорожнього
покриття при використанні пожежного автомобіля.
Є. Греков прокоментував необхідність придбання спецавтомобіля, зауваживши,
що гасіння минулої пожежі на 15 га торфовищ у Кременчуцькому районі
тривало близько двох тижнів. Наявність же автоцистерни дасть можливість на
місці і відразу заповнювати водою пожежні автомобілі.
О. Хардін підкреслив важливість придбання пожежного автомобіля,
акцентувавши увагу на кліматичних змінах, що посилюють пожежі, у тому
числі на сміттєзвалищах.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту 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 - 1, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію т.в.о. директора Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської
обласної державної адміністрації В. Стеблянка взяти до відома.
2. 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».
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4. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Антикорупційної
програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який поінформував, що у проєкті рішення враховано
пропозиції та зауваження, надіслані Національним агентством з питань
запобігання корупції щодо доопрацювання та повторного направлення на
погодження до зазначеної установи Антикорупційної програми.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про внесення змін до Антикорупційної програми Полтавської
обласної ради на 2021 – 2023 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника начальника відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради Л. Метельської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про об’єднання сіл Фуглі, Запорожці,
Мокрії в село Мокрії Комишнянської селищної територіальної громади
Миргородського району Полтавської області».
СЛУХАЛИ: Т. Паутову, яка зазначила, що на цей час продовжує дію
Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального
устрою Української РСР, затверджене Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 12 березня 1981 року (далі – Положення). Згідно з
розділом II Положення до повноважень обласної ради віднесено об’єднання
сільських населених пунктів. Зважаючи на подання Миргородської районної
ради, виконавчим апаратом обласної ради підготовлено відповідний проєкт
рішення.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про об’єднання сіл Фуглі, Запорожці, Мокрії в село Мокрії
Комишнянської селищної територіальної громади Миргородського району
Полтавської області».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника керівника апарату – керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради Т. Паутової взяти до відома.
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2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про об’єднання сіл Фуглі,
Запорожці, Мокрії в село Мокрії Комишнянської селищної територіальної
громади Миргородського району Полтавської області».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про віднесення селища міського типу
Котельва Полтавського району Полтавської області до категорії селища».
СЛУХАЛИ: Т. Паутову, яка поінформувала, що виконавчим апаратом обласної
ради, враховуючи клопотання Котелевської селищної ради стосовно зміни
категорії населеного пункту Котельва Полтавського району Полтавської
області з «селища міського типу» на «селище» підготовлено проєкт рішення. У
разі прийняття відповідного рішення обласною радою, його буде направлено до
Верховної Ради України для опублікування у встановленому порядку.
В обговоренні питання взяли участь С. Бульбаха, О. Бєлоножко.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку проєкту рішення
обласної ради «Про віднесення селища міського типу Котельва Полтавського
району Полтавської області до категорії селища».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника керівника апарату – керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради Т. Паутової взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про віднесення селища
міського типу Котельва Полтавського району Полтавської області до категорії
селища».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
7. Про розгляд листа Управління стратегічних розслідувань в Полтавській
області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
щодо виділення субвенції з обласного бюджету для проведення поточного
ремонту приміщень Управління та придбання службового автомобіля.
СЛУХАЛИ: Н. Шмонденко, яка звернулася з проханням розглянути можливість
виділення Управлінню стратегічних розслідувань в Полтавській області коштів
у сумі 1 млн. грн для придбання 2-х службових автомобілів на виконання
заходів Комплексної програми.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу Управління стратегічних розслідувань
в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної
поліції України Н. Шмонденко взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
розглянути можливість виділення Управлінню стратегічних розслідувань в
Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної
поліції України відповідних коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
8. Про розгляд листа державної установи «Божковська виправна колонія
(№ 16)» Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань Міністерства юстиції України щодо виділення
субвенції у розмірі 200 тис. грн на придбання матеріалів для проведення
поточного ремонту приміщень відділення соціально-психологічної служби № 2.
СЛУХАЛИ: С. Гаркавого, який поінформував, що у зв’язку з направленням до
установи 150-ти засуджених з державної установи «Бердянська виправна
колонія (№ 77) потрібно провести поточний ремонт приміщень відділення
соціально-психологічної служби № 2 виправної колонії, для розміщення
вказаних осіб. Звернувся з проханням передбачити фінансування в сумі
200 тис. грн для придбання матеріалів для проведення поточного ремонту
приміщень установи.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик задав уточнюючі питання щодо можливості здійснення відповідних
видатків на потреби установи.
О. Хардін запропонував профільному Департаменту обласної державної
адміністрації вивчити питання щодо необхідності виділення виправній колонії
№ 16 відповідних коштів безпосередньо під час відвідування установи та
поінформувати постійну комісію за результатами.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника начальника державної установи «Божковська
виправна колонія (№ 16)» Північно-Східного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України
С. Гаркавого взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
розглянути можливість виділення державній установі «Божковська виправна
колонія (№ 16)» Північно-Східного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України відповідних
коштів.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
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9. Про розгляд листа управління патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України щодо виділення
коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт службових
транспортних засобів.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який поінформував присутніх про врахування
Департаментом обласної державної адміністрації звернення управління
патрульної поліції в Полтавській області та внесення відповідних змін до
Комплексної програми, в частині збільшення видатків на 400 тис. грн.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію т.в.о. начальника Управління патрульної поліції в
Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції
України Є. Яковенка взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
10. Про погодження кандидатури В. Краснопіра для нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який поінформував, що до Полтавської обласної ради
надійшов лист Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області з проханням порушити клопотання перед Верховною
Радою України про нагородження Краснопіра Валерія Миколайовича,
юрисконсульта Науково-виробничого підприємства «Фероліт», депутата
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської
області Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у
розвиток місцевого самоврядування, активну громадську діяльність і високий
професіоналізм, спрямованих на реалізацію конституційних прав жителів
Горішньоплавнівської територіальної громади.
ВИСТУПИЛИ:
О. Бєлоножко озвучив власну позицію щодо нагородження кандидата
Почесною грамотою Верховної Ради України та акцентував увагу присутніх на
громадській діяльності В. Краснопіра, зауваживши, що кандидат для
нагородження був одним із співзасновників громадської організації
«Громадський рух "За Януковича"».
В обговорені питання взяли О. Хардін, С. Бульбаха, В. Кириченко,
О. Бєлоножко.
О. Хардін поставив на голосування питання про підтримку пропозиції
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської
області та погодження кандидатури Краснопіра Валерія Миколайовича,

13
юрисконсульта Науково-виробничого підприємства «Фероліт», депутата
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської
області для нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 0, проти - 0, утримались - 4, не голосували - 0.
Пропозиція не набрала
рекомендацій (висновку).

необхідної

кількості

голосів

для

прийняття

11. 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».
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха ознайомив з відповідними поданнями від депутатів Полтавської
обласної ради С. Бульбахи, О. Діденка, громадської організації «Спілка
ветеранів антитерористичної операції «Сфера» та Полтавського обласного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки (подання
додаються до протоколу).
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати подання громадської організації «Спілка ветеранів
антитерористичної операції «Сфера» (від 20.09.2021 № 001/001-А) та
нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної
ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
2. Підтримати подання депутата Полтавської обласної ради С. Бульбахи
(від 28.09.2021) та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
3. Підтримати подання депутата Полтавської обласної ради О. Діденка
(від 30.09.2021) та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
4. Підтримати подання Полтавського обласного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки (від 30.09.2021 № 10/664) та
нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної
ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
5. Підтримати подання депутата Полтавської обласної ради С. Бульбахи
(від 07.10.2021) та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» згідно з поданням.
6. Рекомендувати
голові
Полтавської
обласної
ради
видати
розпорядження про нагородження почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» погоджених
кандидатур.
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
У ході роботи постійної комісії О. Хардін запропонував повернутися до
розгляду питання № 2 порядку денного «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».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: повернутися до розгляду питання № 2 порядку денного
«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 наголосив на нагальній потребі прийняття
відповідних рішень щодо збереження пам’ятки архітектури національного
значення – Кадетського корпусу. Звернувся до депутатів з проханням
підтримати звернення щодо фінансування Територіального управління
Державної судової адміністрації України в Полтавській області стосовно
виділення коштів у сумі 5 млн. грн для проведення невідкладних
протиаварійних робіт.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик поцікавився, на що саме буде виділено кошти обласного бюджету.
В. Стеблянко відповів, що планується провести відповідні протиаварійні
роботи з метою уникнення подальшого руйнування будівлі у зимовий період.
С. Бульбаха запропонував голосувати окремо за кожну правку до Комплексної
програми.
О. Хардін поставив на голосування пропозицію рекомендувати обласній
державній адміністрації доопрацювати 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».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 3, проти - 0, утримались - 1, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника директора Департаменту – начальника
управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
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взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
адміністрації Г. Безуглого взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
доопрацювати 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», зокрема передбачити:
- доповнення переліку виконавців програми установою: «Територіальне
управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області» з
обсягом фінансування у 2021 році 5 000, 0 тис. грн;
- фінансування у 2021 році Управління стратегічних розслідувань в
Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної
поліції України у сумі 1 000,0 тис. грн;
- фінансування першого відділу Лубенського районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки у 2021 році у сумі
90,0 тис. грн.
3. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради доопрацьований проєкт
рішення «Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки» у встановленому порядку.
10. Різне.
Р. Рогов запропонував надати слово командиру військової частини А3114
О. Корнеті.
О. Корнета звернувся з проханням надати матеріальну допомогу з обласного
бюджету у сумі 350 тис. грн для покращення матеріально-технічної бази
військового госпіталю.
О. Хардін запропонував зазначену інформацію взяти до відома та доручити
Полтавській обласній державній адміністрації розглянути відповідне звернення
військової частини.
О. Хардін подякував присутнім за роботу та оголосив про завершення засідання
постійної комісії.

Голова постійної комісії

О. ХАРДІН

Секретар постійної комісії

В. КИРИЧЕНКО

