ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради
з питань регламенту, депутатської діяльності,
цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО
11 жовтня 2021 року

м. Полтава

№5

Головуючий: Кульчинський Микола Георгійович – голова постійної комісії.
Присутні члени комісії: Бондар Микола Митрофанович, Лебедин Юрій Якович
(онлайн), Ярошенко Володимир Михайлович.
Відсутні члени комісії: Тарашевська Світлана Казимирівна.
Склад комісії: 5 депутатів. Кворум є.
Взяли участь:
Руроєва
Лілія Олександрівна
Паутова
Тетяна Олександрівна
Левакіна
Оксана Віталіївна

- заступник голови обласної ради

Синявська
Тамара Григорівна

- заступник керівника апарату – керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради
- заступник керуючого справами – начальник
відділу організаційного забезпечення діяльності
ради виконавчого апарату обласної ради
- начальник відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

Панченко
Ігор Ігорович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Сагайдачний
Сергій Тимофійович

- заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації
- заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації
- начальник управління майном Полтавської
обласної ради
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Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Зубань
Олена Юріївна
Грекова
Марина Миколаївна
Представники ЗМІ

- директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Полтавської
обласної державної адміністрації
- директор Видавництва «Полтавський літератор»
- депутатка обласної ради

Голова постійної комісії М. Кульчинський запропонував взяти за основу
наступний порядок денний:
1.

Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про погодження
кандидатури О. Діденка для нагородження Почесною грамотою Верховної
Ради України».

2.

Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87 «Про відзнаки
Полтавської обласної ради».

3.

Про звіт директора Видавництва «Полтавський літератор» Зубань Олени
Юріївни та погодження продовження дії трудового контракту.

4.

Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти за основу запропонований порядок денний.
Голова постійної комісії М. Кульчинський повідомив, що на розгляд постійної
комісії надійшло додаткове питання:
1. Про лист депутата Полтавської обласної ради В. Ярошенка щодо оновлення
матеріально-технічної бази Комунального видавництва «Лубни».
М. Кульчинський запропонував голосувати за включення до порядку денного
додаткового питання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного додаткове питання «Про лист
депутата Полтавської обласної ради В. Ярошенка щодо оновлення матеріальнотехнічної бази Комунального видавництва «Лубни».
М. Кульчинський запропонував затвердити порядок денний засідання постійної
комісії в цілому.
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.
Сформований порядок денний:
1.

Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про погодження
кандидатури О. Діденка для нагородження Почесною грамотою Верховної
Ради України».

2.

Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87 «Про відзнаки
Полтавської обласної ради».

3.

Про звіт директора Видавництва «Полтавський літератор» Зубань Олени
Юріївни та погодження продовження дії трудового контракту.

4.

Про лист депутата Полтавської обласної ради В. Ярошенка щодо
оновлення матеріально-технічної бази Комунального видавництва
«Лубни».

5.

Різне

М. Кульчинський перед початком розгляду питань порядку денного наголосив,
що відповідно до Рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні
постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді
питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного
самостійного публічного оголошення про це під час засідання.
Розгляд питань порядку денного.
1. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про погодження кандидатури
О. Діденка для нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України».
СЛУХАЛИ: М. Бондар повідомив, що метою проєкту рішення є порушення
клопотання перед Верховною Радою України про нагородження Діденка Олега
Григоровича Почесною Грамотою Верховної Ради України за вагомий
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Полтавської області, плідну
депутатську діяльність та активну громадянську позицію.
М. Кульчинський запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
погодження кандидатури О. Діденка для нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України».
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ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про погодження
кандидатури О. Діденка для нагородження Почесною грамотою Верховної Ради
України».
2. Про проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87 «Про відзнаки Полтавської
обласної ради».
СЛУХАЛИ: Т. Паутова повідомила, що прийняття проєкту рішення обумовлено
необхідністю врегулювання питання нагородження Грамотою Полтавської
обласної ради, Почесною Грамотою з годинником Полтавської обласної ради,
Почесною Грамотою обласної ради та годинником Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: В. Ярошенко, М. Бондар зазначили, що нормативне
врегулювання вищезазначеного питання сприятиме гідному відзначенню заслуг
окремих осіб.
М. Кульчинський запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87 «Про
відзнаки Полтавської обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87 «Про відзнаки Полтавської
обласної ради».
3. Про звіт директора Видавництва «Полтавський літератор» Зубань Олени
Юріївни та погодження продовження дії трудового контракту.
СЛУХАЛИ: В. Пилипенко повідомила, що практичний досвід роботи О. Зубань
на керівних посадах у сфері поліграфії становить шість років. За період дії
контракту з листопада 2016 року до цього часу О. Зубань, як керівником,
виконувалися зобов’язання щодо своєчасної сплати податків до бюджету,
виплати заробітної плати працівникам, здійснення розрахунків з
постачальниками та замовниками, не допущено скорочення штату. В умовах
розвинутого конкурентного середовища видавництво працює стабільно та
прибутково, утримуючи позиції на ринку поліграфічних та інформаційних
послуг.
Знання своєї справи, належний професійний рівень та ділові якості,
організованість, уміння працювати з людьми допомагають О. Зубань успішно
виконувати покладені на неї обов’язки, розвивати видавництво. Видавництво
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«Полтавський літератор» бере активну участь у реалізації всіх заходів обласної
Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в частині підтримки книговидання і книгорозповсюдження.
ВИСТУПИЛИ: В. Ярошенко, М Кульчинський, М. Бондар, які задали питання
щодо діяльності Видавництва «Полтавський літератор».
О. Зубань надала змістовні відповіді на поставленні запитання.
М. Кульчинський запропонував:
1. Звіт директора Видавництва «Полтавський літератор» Зубань Олени Юріївни
узяти до відома.
2. Погодити переукладення трудового контракту з директором Видавництва
«Полтавський літератор» Зубань Оленою Юріївною строком на три роки.
3. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати відповідний
проєкт рішення обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт директора Видавництва «Полтавський літератор» Зубань Олени Юріївни
взяти до відома.
2. Погодити переукладення трудового контракту з директором Видавництва
«Полтавський літератор» Зубань Оленою Юріївною строком на три роки.
3. Рекомендувати управлінню майном обласної ради підготувати відповідний
проєкт рішення обласної ради.
4. Про лист депутата Полтавської обласної ради В. Ярошенка щодо оновлення
матеріально-технічної бази Комунального видавництва «Лубни».
СЛУХАЛИ: В. Ярошенко повідомив, що Комунальне видавництво «Лубни», яке
є комунальним підприємством Полтавської обласної ради, вже декілька років не
друкує періодичних видань. Саме ця діяльність була важливою частиною доходів
підприємства. Редактори газет наразі замовляють друк видань у типографії
м. Вінниця, оскільки там є можливість здійснення різнокольорового друкування.
В. Ярошенко запропонував оновити матеріально-технічну базу Комунального
видавництва «Лубни» за кошти обласного бюджету.
ВИСТУПИЛИ: В. Пилипенко зазначила, що Комунальне видавництво «Лубни»
потребує придбання повнокольорової листової цифрової техніки та чорно-білої
техніки по типу ризографа, використання якої збільшило б обсяги друкованої
продукції для потреб регіону, зокрема, для обслуговування державних та
комунальних підприємств області. Водночас, через значні витрати на оплату
послуг теплопостачання, доцільно було б здійснити переобладнання опалення
будівлі на індивідуальне. Оскільки підприємство має регіональне значення і
задовольняє інформаційні потреби не тільки м. Лубен та Лубенського району,
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але й інших районів Полтавської області, є доцільним розгляд питання
фінансової підтримки видавництва на поповнення його статутного фонду в сумі
920 тис. грн на 2022 рік.
М. Кульчинський запропонував:
1. Інформацію депутата Полтавської обласної ради В. Ярошенка щодо оновлення
матеріально-технічної бази Комунального видавництва «Лубни» взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації внести зміни до
Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2021–2023 роки щодо фінансової
підтримки Комунального видавництва «Лубни» на поповнення його статутного
фонду у сумі 920 тис. грн на 2022 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0 не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію депутата Полтавської обласної ради В. Ярошенка щодо оновлення
матеріально-технічної бази Комунального видавництва «Лубни» взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації внести зміни до
Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2021–2023 роки щодо фінансової
підтримки Комунального видавництва «Лубни» на поповнення його статутного
фонду у сумі 920 тис. грн на 2022 рік .
5. Різне.
ВИСТУПИЛИ: В. Ярошенко наголосив, що в Семенівській селищній
територіальній громаді не вистачає коштів для забезпечення доступу мешканців
до мережі інтернет. А також звернув увагу на низький рівень цифрової
грамотності серед населення вищевказаної громади.
І. Панченко повідомив, що профільним департаментом Полтавської обласної
державної адміністрації розроблено відповідні інструкції та презентації з
цифрової грамотності. Ці матеріали стануть у нагоді працівникам медичної
сфери та громадянам при сплаті комунальних послуг, оформленні субсидії
онлайн. В подальшому планується проведення роз’яснювальної роботи саме
серед голів громад. За рейтингом серед областей Полтавська є лідером з
цифрової грамотності. 25 тисяч працівники освіти та 15 тисяч медиків пройшли
в цьому році курси з цифрової грамотності. Робота щодо впровадження цифрової
грамотності не припиняється і поступово охоплює всі сфери життя громад.
Голова постійної комісії

М. КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар постійної комісії

М. БОНДАР

