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
20 грудня 2021 року

м. Полтава

№6

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

‒ заступник голови Полтавської
державної адміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

‒ заступник керівника апарату ‒ керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Левакіна
Оксана Віталіївна

‒ заступник керуючого справами – начальник
відділу організаційного забезпечення діяльності
ради виконавчого апарату обласної ради
– консультант відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

В’юн
Тетяна Василівна
Запрошені:
Безуглий
Геннадій Іванович

обласної

‒ 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 обласної
державної адміністрації
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Бойко
Тарас Феліксович

– директор Полтавського науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру
Міністерства внутрішніх справ України

Москаленко
Сергій Олександрович

– заступник командира військової частини 3052
Національної гвардії України

Домашов
Олексій Іванович

– начальник

Корнета
Олександр Миколайович

– командир військової частини А3114

Стеблянко
Віктор Миколайович

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

державної установи «Полтавська
установа виконання покарань (№ 23)»

Представники ЗМІ

СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який запропонував прийняти за основу порядок денний
засідання постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників
бойових дій від 20.12.2021.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти за основу порядок денний засідання постійної комісії постійної
комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з
корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій від
20.12.2021.
ГОЛОСУВАЛИ: : за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна щодо доповнення порядку денного.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха запропонував доповнити порядок денний питанням
«Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
ВИРІШИЛИ: доповнити порядок денний питанням «Про погодження
кандидатур для нагородження почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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Сформований порядок денний:
1. Про хід виконання регіональної Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню 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 внесення змін до
Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
4. Про розгляд листа військової частини А3114 щодо виділення коштів в
сумі 350,0 тис. грн для покращення матеріально-технічної бази госпіталю.
5. Про розгляд листів Центрального територіального управління
Національної гвардії України, командування військових частин 3052, 3059
стосовно передбачення у 2022 році видатків для фінансової підтримки
військових частин 3052, 3059 Центрального оперативно-територіального
об’єднання Національної гвардії України відповідно до заходів Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
6. Про розгляд листа державної установи «Полтавська установа
виконання покарань (№ 23)» щодо виділення коштів в сумі 150,0 тис. грн на
придбання необхідних матеріалів та обладнання для проведення поточного
ремонту транзитних камер № 1, 2 режимного корпусу № 1.
7. Про розгляд листа Полтавського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України щодо
передбачення на 2022 рік видатків у сумі 880,0 тис. грн за Комплексною
програмою щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод
і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки для
придбання рентгенотелевізійної системи (інтроскопа) Astrophysics XIS-5335.
8. Про погодження кандидатури Шпортуна В.А. для занесення до Книги
Пошани Полтавської обласної ради (посмертно).
9. Про звіт постійної комісії обласної ради восьмого скликання з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій про роботу за період 2020 – 2021 років.
10. Про проєкт Плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій на 2022 рік.
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 – 3, проти – 0,
утримались – 0, не голосували – 0.
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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, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного самостійного
публічного оголошення про це під час засідання.
Розгляд питань порядку денного:
1. Про хід виконання регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних
ситуацій
та
запобігання
їх
виникненню
на
2021 – 2027 роки.
СЛУХАЛИ: В. Стеблянка, який доповів про хід виконання регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки (матеріали додаються до
Протоколу).
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха щодо доцільності надання узагальненої інформації стосовно
використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію заходів
програми.
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 про хід виконання регіональної
Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та
запобігання їх виникненню 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
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.
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: В. Стеблянка, який поінформував, що проєктом рішення внесено
зміни до регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки,
зокрема, передбачено перерозподіл коштів стосовно забезпечення державних
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підприємств лісового господарства спеціальною пожежною технікою на 2022
рік, додаткове фінансування заходів з енергозбереження та забезпечення
утримання приміщень та споруд у належному стані. Загалом обсяг
фінансування програми з обласного бюджету збільшується на 10,6 млн грн.
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 – 0, 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».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Антикорупційної
програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
СЛУХАЛИ: Т. В’юн, яка поінформувала, 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 – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію
консультанта
відділу
юридичного
забезпечення
виконавчого апарату обласної ради Т. В’юн взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2021 – 2023 роки».
4. Про розгляд листа військової частини А3114 щодо виділення коштів в сумі
350,0 тис. грн для покращення матеріально-технічної бази госпіталю.
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СЛУХАЛИ: О. Корнету, який звернувся з проханням виділити кошти обласного
бюджету для покращення матеріально-технічної бази військової частини А3114
(військового госпіталю м. Полтава). Доповідач зазначив, що відділення
анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії військового госпіталю
потребують капітального ремонту. Звернувся з проханням підтримати
виділення у 2022 році 560 тис. грн. для проведення відповідних ремонтних
робіт.
В обговоренні питання взяли участь Г. Безуглий, О. Хардін, С. Бульбаха.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію командира військової частини А3114 О. Корнети взяти до
відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
розглянути можливість виділення військовій частині А3114 відповідних коштів
у 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про розгляд листів Центрального територіального управління Національної
гвардії України, командування військових частин 3052, 3059 стосовно
передбачення у 2022 році видатків для фінансової підтримки військових частин
3052, 3059 Центрального оперативно-територіального об’єднання Національної
гвардії України відповідно до заходів Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
СЛУХАЛИ: С. Москаленка, який поінформував про основні завдання
військової частини 3052. Для забезпечення виконання службово-бойових
завдань, своєчасного реагування на ускладнення оперативної обстановки існує
потреба у забезпеченні військової частини портативними та автомобільними
радіостанціями, акумуляторами, оргтехнікою, матеріалами для проведення
поточного ремонту містечка утримання службових собак на суму
650 тис. грн. Звернувся з проханням виділити у 2022 році відповідні кошти з
обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів
громадян та оборонної роботи на 2021 ‒ 2027 роки.
ВИСТУПИЛИ:
О. Хардін звернувся із запитанням до доповідача щодо уточнення суми коштів,
вказаної у клопотанні військової частини 3052 про виділення коштів та
озвученої фінансової пропозиції на засіданні постійної комісії.
С. Москаленко відповідаючи на питання О. Хардіна повідомив, що у зв’язку з
переданням Міністерством внутрішніх справ України військовій частині 3052
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двох спеціальних мікроавтобусів Ford-Transit, сума коштів, яку пропонується
виділити з обласного бюджету зменшилася з 1 млн 630 тис. 950 грн до
650 тис. грн.
Г. Безуглий поінформував, що в межах Комплексної програми щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів
громадян та оборонної роботи на 2021 ‒ 2027 роки передбачено фінансування
на 2022 рік у розмірі 1 млн 200 тис. грн для органів військового управління та
військових частин ЗСУ і НГУ, які дислокуються на території Полтавської
області.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати
Центральному
територіальному
управлінню
Національної гвардії України, командуванню військових частин 3052, 3059 при
формуванні пропозицій стосовно передбачення видатків з обласного бюджету
для військових частин враховувати орієнтовний обсяг фінансування,
визначений пунктом 4 напрямів діяльності та заходів Комплексної програми
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
розглянути можливість виділення військовим частинам 3052, 3059 відповідних
коштів за наданими ними пропозиціями у 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про розгляд листа державної установи «Полтавська установа виконання
покарань (№ 23)» щодо виділення коштів в сумі 150,0 тис. грн на придбання
необхідних матеріалів та обладнання для проведення поточного ремонту
транзитних камер № 1, 2 режимного корпусу № 1.
СЛУХАЛИ: О. Домашова, який зазначив, що на цей час в Полтавській установі
виконання покарань (№ 23) перебуває 560 засуджених та ув’язнених. Транзитні
камери № 1, 2 режимного корпусу № 1 перебувають в аварійному стані. З
метою проведення поточного ремонту потрібні будівельні матеріали на суму
150 тис. грн. Звернувся з проханням розглянути можливість виділення з
обласного бюджету відповідних коштів у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ:
Г. Безуглий зауважив, що 17.12.2021 Полтавській установі виконання покарань
(№ 23) з обласного бюджету виділено 112 тис. 300 грн.
О. Домашов поінформував, що виділені кошти спрямовано на устаткування
телеємнісної системи установи. Для проведення ремонтних робіт камер
необхідні додаткові кошти.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника державної установи «Полтавська установа
виконання покарань (№ 23)» О. Домашова взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
розглянути можливість виділення державній установі «Полтавська установа
виконання покарань (№ 23)» відповідних коштів у 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
7. Про розгляд листа Полтавського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України щодо
передбачення на 2022 рік видатків у сумі 880,0 тис. грн за Комплексною
програмою щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод
і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки для
придбання рентгенотелевізійної системи (інтроскопа) Astrophysics XIS-5335.
СЛУХАЛИ: Т. Бойка, який звернувся з проханням передбачити на 2022 рік
видатки за Комплексною програмою щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 ‒ 2027 роки у сумі 880,0 тис. грн для придбання
рентгенотелевізійної системи (інтроскопа) Astrophysics XIS-5335. Наголосив,
що придбання вказаного приладу надасть можливість експертам установи
визначати внутрішню будову наданих для дослідження об’єктів без їх
руйнування та зробить процес дослідження більш безпечним.
О. Хардін запропонував голосувати за виділення коштів Полтавському
науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України для
придбання рентгенотелевізійної системи (інтроскопа) Astrophysics XIS-5335.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Полтавського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Т. Бойка
взяти до відома.
2. Підтримати звернення Полтавського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України щодо
передбачення на 2022 рік видатків у сумі 880 тис. грн для придбання
рентгенотелевізійної системи (інтроскопа) Astrophysics XIS-5335 на виконання
заходів Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на
2021 – 2027 роки.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести
відповідні зміни до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
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правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян та оборонної роботи
на 2021 ‒ 2027 роки та при внесенні змін до показників обласного бюджету на
2022 рік передбачити відповідні видатки.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
8. Про погодження кандидатури Шпортуна В.А. для занесення до Книги
Пошани Полтавської обласної ради (посмертно).
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який ознайомив із клопотанням депутата Полтавської
обласної ради восьмого скликання В. Ярошенка щодо занесення кандидатури
Шпортуна Володимира Анатолійовича до Книги Пошани Полтавської обласної
ради (посмертно).
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха підкреслив, що надані документи мають відповідати вимогам
відповідного Положення.
О. Левакіна зазначила, що подані документи відповідають Положенню про
Книгу Пошани Полтавської обласної ради, затвердженого рішенням
пленарного засідання восьмої позачергової сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання від 09 грудня 2021 року № 341.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з
громадськістю та дотримання прав учасників АТО погодити кандидатуру
Шпортуна В.А. для занесення до Книги Пошани Полтавської обласної ради
(посмертно).
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
9. Про звіт постійної комісії обласної ради восьмого скликання з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій про роботу за період 2020 – 2021 років.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який зауважив, що членам постійної комісії було
надіслано для ознайомлення відповідну інформацію в електронному вигляді.
Поставив на голосування питання про погодження звіту постійної комісії
обласної ради восьмого скликання з питань правоохоронної діяльності,
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників
бойових дій про роботу за період 2020 – 2021 років.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити звіт постійної комісії обласної ради восьмого скликання з
питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і
потреб військових та учасників бойових дій про роботу за період
2020 – 2021 років (додається).
10. Про проєкт Плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій на 2022 рік.
СЛУХАЛИ: О. Хардіна, який ознайомив з проєктом Плану роботи постійної
комісії на 2022 рік та запропонував затвердити його.
ВИСТУПИЛИ:
С. Бульбаха запропонував доповнити проєкт Плану роботи постійної комісії на
2022 рік питанням про розроблення окремої обласної Програми мобілізаційної,
оборонної роботи та національного спротиву, шляхом виокремлення
відповідного напрямку з Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021 – 2027 роки.
В. Стеблянко стосовно доречності проведення відповідної роботи.
М. Калінін щодо перспектив реалізації озвученої С. Бульбахою пропозиції.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити План роботи постійної комісії обласної ради з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій на 2022 рік із запропонованими
доповненнями щодо розгляду питання стосовно розроблення та реалізації
обласної Програми мобілізаційної, оборонної роботи та національного
спротиву (додається).
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
11. Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою –
Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України».
СЛУХАЛИ: С. Бульбаху, який ознайомив з поданням 30-ї окремої
механізованої бригади Збройних Сил України стосовно нагородження
військослужбовців, жителів Полтавської області, які виконують бойове
завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил, для нагородження
почесною відзнакою почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської
обласної ради «За вірність народу України» ІІ ступеня. Запропонував
підтримати відповідне подання.
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ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати подання військової частини А0409 (від 15.12.2021 № 5850)
та нагородити почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської обласної
ради «За вірність народу України» ІІ ступеня згідно з поданням.
2. Рекомендувати
голові
Полтавської
обласної
ради
видати
розпорядження про нагородження почесною відзнакою – Нагрудним знаком
Полтавської обласної ради «За вірність народу України» погоджених
кандидатур.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 3, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
12. Різне.
О. Хардін оголосив, що питання порядку денного засідання постійної комісії
вичерпано та подякував присутнім за роботу.

Голова постійної комісії

О. ХАРДІН

Секретар постійної комісії

В. КИРИЧЕНКО

