ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
та управління майном
06, 08 грудня 2021 року

м. Полтава

№ 12

Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії обласної
ради з питань бюджету та управління майном.
Присутні:
Процай
Ігор Анатолійович
Кордубан
Віктор Володимирович
Члени постійної комісії:
Ващенко
Олександр Володимирович
Винниченко
Оксана Вікторівна
Куцовол
Володимр Миколайович
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Стеценко
Вячеслав Васильович
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Смірнов
Олександр Михайлович

- перший заступник голови постійної комісії
- секретар постійної комісії

-

-

Склад комісії 11 осіб. Присутні 9 осіб. Кворум є.
Взяли участь:
Біленький
- голова Полтавської обласної ради
Олександр Юрійович
Синєгубов
- голова
Полтавської
обласної
державної
Олег Васильович
адміністрації
Лемешко
- перший заступник голови Полтавської обласної
Олександр Миколайович
ради

Чепурко
Олексій Григорович
Лунін
Дмитро Сергійович
Калінін
Максим Віталійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Панченко
Ігор Ігорович
Дядик
Олег Олегович
Матюшенко
Олексій Володимирович
Усанова
Ольга Петрівна
Паутова
Тетяна Олександрівна
Запрошені:
Ковальська
Віта Володимирівна
Корнієнко
Людмила Василівна
Костенко
Тетяна Вікторівна
Кропивка
Павло Анатолійович
Кулинич
Віталій Іванович
Лисак
Віктор Петрович
Олійник
Віталій Петрович
Онупко
Олена Миколаївна
Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Рева
Едуард Васильович
Сагайдачний
Сергій Тимофійович

- заступник голови Полтавської обласної ради
- перший заступник голови Полтавської
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації
- депутат обласної ради

обласної
обласної
обласної
обласної

- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради
- директор
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
- директор Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації
- начальник Управління інфраструктури та цифрової
трансформації облдержадміністрації
директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
будівництва,
містобудування
і
архітектури
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
- тимчасово виконувач обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
- тимчасово виконувач обов’язків директора
Департаменту економічного розвитку, торгівлі та
залучення інвестицій облдержадміністрації
- директор Департаменту інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
- начальник
Управління
житловокомунального господарства облдержадміністрації
- начальник управління майном обласної ради
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Стеблянко
Віктор Миколайович

- тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами облдержадміністрації
Рогожинський
- начальник відділу лісового та мисливського
Юрій Олександрович
господарства Полтавського обласного управління
лісового та мисливського господарства
Трохименко
- начальник
Управління
молоді
і
спорту
Марина Володимирівна
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Фролов
- директор
Департаменту
агропромислового
Сергій Олександрович
розвитку облдержадміністрації
Удовиченко
- директор Департаменту культури і туризму
Ірина Анатоліївна
облдержадміністрації
Клименко
- заступник директора Регіонального центру з
Ігор Володимирович
надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Полтавській області
Алєксєєва
- директор ПРВ ДСФУ «Державний фонд сприяння
Олена Володимирівна
молодіжному житловому будівництву»
Янко
- голова
Обласного
фонду
підтримки
Світлана Антонівна
індивідуального житлового будівництва на селі
Таран
- в.о. начальника Регіонального офісу водних
Ірина Володимирівна
ресурсів у Полтавській області
Дроботенко
- начальник відділу інвестиційної діяльності та
Олеся Олександрівна
проектного менеджменту виконавчого апарату
обласної ради
Головуюча запропонувала проголосувати за порядок денний:
1. Про хід виконання Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в
Полтавській області на 2021 – 2025 роки.
2. Про хід виконання Програми збереження культурної спадщини Полтавської
області на 2021 – 2023 роки.
3. Про хід виконання Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській
області на 2021 – 2025 роки.
4. Про хід виконання Програми збереження, вивчення та популяризації
Більського городища на період 2018 - 2022 років.
5. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
Полтавської області на 2021 рік.
6. Про хід виконання Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2027 роки
та Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на
2021–2023 роки.
7. Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню
позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва
Полтавської області на 2021 – 2023 роки.
8. Про хід виконання Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва
у Полтавській області на 2021– 2027 роки.
9. Про хід виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього
підприємництва у Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
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10. Про хід виконання Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021 - 2025 роки.
11. Про хід виконання обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього
руху на 2021 – 2024 роки.
12. Про хід виконання Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023 роки.
13. Про хід виконання регіональної програми інформатизації «Цифрова
Полтавщина» на 2021 – 2023 роки.
14. Про хід виконання Цільової регіональної програми «Власний дім» на 20172021 роки.
15. Про хід виконання Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018 –
2022 роки.
16. Про хід виконання Програми підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 –
2020 роки до 2025 року включно.
17. Про хід виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 –
2020 роки до 2021 року включно.
18. Про хід виконання Комплексної програми поводження з твердими
побутовими відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки.
19. Про хід виконання Обласної програми фінансової підтримки підприємств
комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства
Полтавської області на 2019 – 2021 роки.
20. Про хід виконання природоохоронних заходів, що фінансуються з фонду
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021
році.
21. Про хід виконання Регіональної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у
Полтавській області на період до 2021 року.
22. Про хід виконання Регіональної цільової Програми охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на
2017–2021 роки («Довкілля-2021»).
23. Про хід виконання Програми фінансування комунальних установ природнозаповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 роки.
24. Про хід виконання Обласної цільової програми комплексного розвитку
лісового господарства «Ліси Полтавщини на період 2016-2025 роки».
25. Про хід виконання Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
26. Про хід виконання Програми поводження з побічними продуктами
тваринного походження та забезпечення діагностики і оперативного
виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на
території Полтавської області на 2021 - 2025 роки.
27. Про хід виконання Програми фітосанітарних заходів по ліквідації
регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на 2019
– 2023 роки.

4

28. Про хід виконання Комплексної програми комунікацій влади з
громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на
2021–2023 роки.
29. Про хід виконання програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на
2021 – 2025 роки.
30. Про хід виконання Регіональної Програми підтримки наукової та
інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021 – 2024 роки.
31. Про хід виконання Обласної програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2021 - 2025 роки.
32. Про хід виконання Регіональної програми «Дітям Полтавщини - якісне
харчування» на 2021 - 2024 роки.
33. Про хід виконання Обласної програми з реалізації молодіжної політики на
2021 - 2025 роки.
34. Про хід виконання Обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2020 - 2024 роки.
35. Про хід виконання Обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2021–2024 роки.
36. Про хід виконання Обласної Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік.
37. Про хід виконання Обласної Програми відзначення кращих медичних
працівників на 2017-2021 роки.
38. Про хід виконання регіональної Програми заходів з організації рятування
людей на водних об’єктах Полтавської області на 2021 – 2025 роки.
39. Про хід виконання регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки.
40. Про хід виконання Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
41. Про хід виконання Програми правової освіти населення Полтавської області
на 2021 – 2025 роки.
42. Про хід виконання обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на
2021 – 2023 роки».
43. Про хід виконання обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської
області на 2019 – 2021 роки».
44. Про хід виконання обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік
16100000000 (код бюджету).
45. Різне.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
Л. Босенко перед початком розгляду питань порядку денного наголосила, що
відповідно до вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Закону України «Про запобігання корупції» у
разі виникнення 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
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про це безпосередньо до початку розгляду відповідного питання під час
засідання.
1. Про хід виконання Комплексної Програми розвитку культури і
мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
І. Удовиченко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький, І. Процай.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
2. Про хід виконання Програми збереження культурної спадщини
Полтавської області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
І. Удовиченко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
3. Про хід виконання Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській
області на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
І. Удовиченко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
О. Біленький, В. Куцовол, Л. Босенко, І. Процай.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
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2. Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної
адміністрації надати інформацію у динаміці щодо відвідування музеїв,
філармонії, театрів, підпорядкованих Департаменту, за 2021 рік.
4. Про хід виконання Програми збереження, вивчення та популяризації
Більського городища на період 2018 - 2022 років.
СЛУХАЛИ:
І. Удовиченко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
5. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
Полтавської області на 2021 рік.
СЛУХАЛИ:
О. Онупко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021році.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, І. Процай, В. Кордубан, О. Дядик.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Онупко взяти до відома.
6. Про хід виконання Стратегії розвитку Полтавської області на 2021–2027
роки та Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області
на 2021–2023 роки.
СЛУХАЛИ:
О. Онупко, яка проінформувала про стан реалізації Плану заходів Стратегії
розвитку Полтавської області у 2021році.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, В. Кордубан, А. Удовиченко, Д. Лунін, О. Матюшенко, О. Ващенко.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Онупко взяти до відома.
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2. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської обласної державної адміністрації:
2.1. надати інформацію за 2021 рік щодо надходження від органів
місцевого самоврядування пропозицій про створення індустріальних парків,
терміни та результати їх розгляду;
2.2. при формуванні заходів Комплексної програми розвитку малого та
середнього підприємництва у Полтавській області на 2021-2023 роки на 2022
рік врахувати пропозиції органів місцевого самоврядування про створення
індустріальних парків та розробити рекламні та промоційні заходи із залучення
інвесторів.
7. Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій,
формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного
співробітництва Полтавської області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
О. Онупко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Онупко взяти до відома.
8. Про хід виконання Стратегії розвитку малого та
підприємництва у Полтавській області на 2021– 2027 роки.

середнього

СЛУХАЛИ:
О. Онупко, яка проінформувала про стан реалізації заходів Стратегії розвитку
малого та середнього підприємництва Полтавської області у 2021році.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Онупко взяти до відома.
9. Про хід виконання Комплексної програми розвитку малого та
середнього підприємництва у Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
О. Онупко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Онупко взяти до відома.
10. Про хід виконання Комплексної програми соціального захисту
населення Полтавської області на 2021 - 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
Л. Корнієнко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Л. Корнієнко взяти до відома.
11. Про хід виконання обласної Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на 2021 – 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Костенко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів. Повідомила, що за кошти програми було виготовлено
рекламні матеріали, проведено просвітницькі заходи щодо популяризації
дотримання правил безпеки дорожнього руху.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Т. Костенко взяти до відома.
12. Про хід виконання Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2023
роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Костенко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик, Л. Босенко.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Т. Костенко взяти до відома.
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13. Про хід виконання регіональної програми інформатизації «Цифрова
Полтавщина» на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Костенко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів. Зазначила, що заплановані напрямки впроваджуються та
реалізовуються на обласному рівні. Повідомила про створену єдину систему
відеоспостереження, яка надає змогу вчасно реагувати на вчинені злочини.
ВИСТУПИЛИ:
О. Матюшенко.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Т. Костенко взяти до відома.
14. Про хід виконання Цільової регіональної програми «Власний дім» на
2017-2021 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Янко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів програми у
2021 році. Повідомила, що на реалізацію заходів залучалися кошти державного,
обласного та місцевих бюджетів, надано кредити на придбання житла на
вторинному ринку, побудову нових приміщень та газифікацію будинків.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, В. Кордубан, О. Дядик, А. Удовиченко.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію С. Янко взяти до відома.
15. Про хід виконання Обласної програми забезпечення молоді житлом на
2018 – 2022 роки.
СЛУХАЛИ:
О. Алєксєєву, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Алєксєєвої взяти до відома.
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16. Про хід виконання Програми підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 –
2020 роки до 2025 року включно.
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів програми у
2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та використання
коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, О. Чепурко.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергетики
Полтавської обласної державної адміністрації надати пропозиції щодо закриття
зобов’язань перед ОСББ, які діють у державній програмі «Теплі кредити».
17. Про хід виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на
2011 – 2020 роки до 2021 року включно.
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів програми у
2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та використання
коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, Ф. Мухтаров, В. Кордубан, А. Удовиченко.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Детально розглянути на засіданні постійної комісії заходи Обласної
програми «Питна вода Полтавщини» на 2022 рік.
Перед розглядом наступних питань Л. Босенко повідомила, що змушена
залишити засідання постійної комісії та доручила ведення засідання першому
заступнику голови постійної комісії І. Процаю.
Головуючий: Ігор Анатолійович Процай – перший заступник голови
постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном.
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18. Про хід виконання Комплексної програми поводження з твердими
побутовими відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки.
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів програми у
2021 році. Повідомив, що передбачалося придбання спецавтомобілів та
контейнерів для сміття.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай, В. Кордубан, О.Дядик.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Е. Реви взяти до відома.
19. Про хід виконання Обласної програми фінансової підтримки
підприємств
комунальної
теплоенергетики
та
водопровідноканалізаційного господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки.
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів програми у
2021 році. Повідомив, що одним з напрямків програми було надання фінансової
підтримки на поповнення статутного фонду підприємствам КП ПОР
«Полтававодоканал» та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Е. Реви взяти до відома.
20. Про хід виконання природоохоронних заходів, що фінансуються з
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської
області в 2021 році.
СЛУХАЛИ:
В. Олійника, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай, В. Куцовол.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Олійника взяти до відома.
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21. Про хід виконання Регіональної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у
Полтавській області на період до 2021 року.
СЛУХАЛИ:
І. Таран, В. Олійника, які проінформували про стан реалізації напрямів та
заходів програми у 2021 році. І. Таран зазначила, що метою програми є
реалізація державної політики щодо розвитку водного господарства,
відтворення водних ресурсів.
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан, О. Дядик.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію І. Таран, В. Олійника взяти до відома.
22. Про хід виконання Регіональної цільової Програми охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської
області на 2017–2021 роки («Довкілля-2021»).
СЛУХАЛИ:
В. Олійника, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році. Повідомив, що програмою було передбачено здійснення
298 заходів. Зазначив, що наразі здійснюється розробка програми на наступний
період часу.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Олійника взяти до відома
23. Про хід виконання Програми фінансування комунальних установ
природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019 – 2023
роки.
СЛУХАЛИ:
В. Олійника, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів. Повідомив, що програмою передбачено фінансування
адміністрації регіональних ландшафтних парків, збереження природнозаповідного фонду області, створення умов для розвитку туризму.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай, О. Чепурко, О. Ващенко.
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Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Олійника взяти до відома
Головуючий І. Процай оголосив перерву у роботі постійної комісії до
08 грудня 2021 року.
08 грудня 2021 року
Головуюча: Лариса Василівна Босенко – голова постійної комісії обласної
ради з питань бюджету та управління майном.
Присутні:
Процай
Ігор Анатолійович
Кордубан
Віктор Володимирович
Члени постійної комісії:
Винниченко
Оксана Вікторівна
Куцовол
Володимр Миколайович
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Ващенко
Олександр Володимирович
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Смірнов
Олександр Михайлович
Стеценко
Вячеслав Васильович
Телятник
Руслан Васильович

- перший заступник голови постійної комісії
- секретар постійної комісії

-

- заступник голови постійної комісії

Склад комісії 11 осіб. Присутні 6 осіб. Кворум є.
Взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович
Синєгубов
Олег Васильович
Лунін
Дмитро Сергійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна

- голова Полтавської обласної ради
- голова
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
- перший заступник голови Полтавської обласної
державної адміністрації
- заступник
голови
Полтавської
обласної
державної адміністрації
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Панченко
Ігор Ігорович
Дядик
Олег Олегович
Діденко
Олег Григорович
Паутова
Тетяна Олександрівна
Запрошені:
Ковальська
Віта Володимирівна
Кропивка
Павло Анатолійович
Лисак
Віктор Петрович
Олійник
Віталій Петрович
Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Рева
Едуард Васильович
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Стеблянко
Віктор Миколайович

- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації

обласної

- депутат обласної ради
- голова постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки та культури
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради
- директор
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
- тимчасово виконувач обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
- директор Департаменту інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
- начальник
Управління
житловокомунального господарства облдержадміністрації
- начальник управління майном обласної ради

- тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними органами облдержадміністрації
Рогожинський
- начальник відділу лісового та мисливського
Юрій Олександрович
господарства Полтавського обласного управління
лісового та мисливського господарства
Трохименко
- начальник
Управління
молоді
і
спорту
Марина Володимирівна
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Фролов
- директор
Департаменту
агропромислового
Сергій Олександрович
розвитку облдержадміністрації
Клименко
- заступник директора Регіонального центру з
Ігор Володимирович
надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Полтавській області
Дроботенко
- начальник відділу інвестиційної діяльності та
Олеся Олександрівна
проектного менеджменту виконавчого апарату
обласної ради
Сич
- переможець конкурсу на заміщення вакантної
Олег Васильович
посади директора Полтавського спортивного
ліцею Полтавської обласної ради
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Головуюча зазначила, що порядок денний сформований на засіданні постійної
комісії 06 грудня 2021 року, запропонувала включити додатково до порядку денного
засідання питання, які надійшли на розгляд, та розглянути їх перед розглядом питань
про хід виконання програм:
1. Про виконання обласної Програми відзначення кращих медичних
працівників на 2017 ‒ 2021 роки.
2. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021 ‒ 2024 роки.
3. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
4. Про передачу майна в межах спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області на баланс, у господарське відання
Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація».
5. Про створення Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою Полтавської обласної ради.
6. Про визнання рішення від 29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу
цілісного майнового комплексу Миргородської спеціальної загальноосвітньої
школи-школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради до
комунальної власності територіальної громади міста Миргорода таким, що
втратило чинність.
7. Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання погодження на
зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за 9 місяців 2021
року на суму капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні роботи
капітального характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по
вул. Космічна в с. Яр та капітального ремонту каналізаційного колектора
заводу «Знамено» по вул. Київське шосе, 70 А.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
Головуюча запропонувала включити додатково до порядку денного засідання
питання «Про створення Молодіжної ради при Полтавській обласній раді».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
Головуюча запропонувала проголосувати за порядок денний вцілому:
24. Про хід виконання обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік
16100000000 (код бюджету).
25. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на
2021 рік 16100000000 (код бюджету).
26. Про укладення контракту з директором Кротівського психоневрологічного
будинку-інтернату, який пройшов конкурсний відбір.
27. Про укладення контракту з директором Полтавського спортивного ліцею
Полтавської обласної ради, який пройшов конкурсний відбір.
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28. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств
комунальної
теплоенергетики
та
водопровідно-каналізаційного
господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2021 роки.
29. Про надання дозволу на отримання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у
2022 році відновлювальної відкличної кредитної лінії в ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ
АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ
«УКРГАЗБАНК».
30. Про прийняття об’єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Полтава,
вул. Європейська, 11 а відповідно до проєкту «Реконструкція Комунального
закладу ″Полтавська дитячо-юнацька школа № 3 з плавання″ по
вул. Європейська, 9 а у м. Полтаві з добудовою спортивної зали» у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
31. Про виконання обласної Програми відзначення кращих медичних
працівників на 2017 ‒ 2021 роки.
32. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021 ‒ 2024 роки.
33. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
34. Про передачу майна в межах спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області на баланс, у господарське відання
Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація».
35. Про створення Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою Полтавської обласної ради.
36. Про визнання рішення від 29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу
цілісного
майнового
комплексу
Миргородської
спеціальної
загальноосвітньої школи-школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської
обласної ради до комунальної власності територіальної громади міста
Миргорода таким, що втратило чинність.
37. Про створення Молодіжної ради при Полтавській обласній раді.
38. Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання погодження на
зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за 9 місяців 2021
року на суму капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні
роботи капітального характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по
вул. Космічна в с. Яр та капітального ремонту каналізаційного колектора
заводу «Знамено» по вул. Київське шосе, 70 А.
39. Про хід виконання Обласної цільової програми комплексного розвитку
лісового господарства «Ліси Полтавщини на період 2016-2025 роки».
40. Про хід виконання Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
41. Про хід виконання Програми поводження з побічними продуктами
тваринного походження та забезпечення діагностики і оперативного
виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на
території Полтавської області на 2021 - 2025 роки.
42. Про хід виконання Програми фітосанітарних заходів по ліквідації
регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на
2019 – 2023 роки.
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43. Про хід виконання Комплексної програми комунікацій влади з
громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на
2021–2023 роки.
44. Про хід виконання програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини»
на 2021 – 2025 роки.
45. Про хід виконання Регіональної Програми підтримки наукової та
інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021 – 2024 роки.
46. Про хід виконання Обласної програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2021 - 2025 роки.
47. Про хід виконання Регіональної програми «Дітям Полтавщини - якісне
харчування» на 2021 - 2024 роки.
48. Про хід виконання Обласної програми з реалізації молодіжної політики на
2021 - 2025 роки.
49. Про хід виконання Обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на
2020 - 2024 роки.
50. Про хід виконання Обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2021–2024 роки.
51. Про хід виконання Обласної Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік.
52. Про хід виконання Обласної Програми відзначення кращих медичних
працівників на 2017-2021 роки.
53. Про хід виконання регіональної Програми заходів з організації рятування
людей на водних об’єктах Полтавської області на 2021 – 2025 роки.
54. Про хід виконання регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки.
55. Про хід виконання Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
56. Про хід виконання Програми правової освіти населення Полтавської області
на 2021 – 2025 роки.
57. Про хід виконання обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини
на 2021 – 2023 роки».
58. Про хід виконання обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської
області на 2019 – 2021 роки».
59. Різне.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
Л. Босенко перед початком розгляду питань порядку денного наголосила, що
відповідно до вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Закону України «Про запобігання корупції» у разі виникнення 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
безпосередньо до початку розгляду відповідного питання під час засідання.
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24. Про хід виконання обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік
16100000000 (код бюджету).
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував про доходи обласного бюджету з
урахуванням трансфертів, загальний обсяг надходжень, планові показники
видаткової частини та виконання обласного бюджету за напрямками.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
25. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської
області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету).
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував про забезпечення належного рівня
фінансування закладів соціально-культурної сфери, виконання інвестиційних
проєктів, будівництво об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, утримання та розвиток автомобільних доріг, дорожньої
інфраструктури. Зазначив, що джерелами покриття видатків є кошти, які
додатково надійшли до обласного бюджету з державного бюджету, місцевих
бюджетів, а також вивільнені внаслідок економії коштів головними
розпорядника бюджетних коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Для проведення поточної інвентаризації будівель аптек, що знаходяться
у власності територіальних громад області, виділити управлінню майном
обласної ради кошти в обсязі 49,0 тис грн за рахунок коштів резервного фонду
обласної ради.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік 16100000000
(код бюджету)» із запропонованими змінами та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого
скликання.
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26. Про
укладення
контракту
з
директором
Кротівського
психоневрологічного будинку-інтернату, який пройшов конкурсний відбір.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який повідомив, що проєктом рішення передбачається
призначення та укладення контракту з переможцем конкурсного відбору на
заміщення вакантної посади директора Кротівського психоневрологічного
будинку-інтернату Івановим Іллею Андрійовичем.
ВИСТУПИЛИ:
К. Рижеченко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату, який
пройшов конкурсний відбір» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
27. Про укладення контракту з директором Полтавського спортивного
ліцею Полтавської обласної ради, який пройшов конкурсний відбір.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який повідомив, що проєктом рішення передбачається
призначення та укладення контракту з переможцем конкурсного відбору на
заміщення вакантної посади директора Полтавського спортивного ліцею
Полтавської обласної ради Сичем Олегом Васильовичем.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради, який
пройшов конкурсний відбір» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
28. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки
підприємств
комунальної
теплоенергетики
та
водопровідноканалізаційного господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2021 роки.
СЛУХАЛИ:
Е. Реву, який проінформував, що зміни стосуються надання фінансової
допомоги комунальним підприємствам теплоенергетики та водопровідноканалізаційного господарства.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Е. Реви взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної
теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства Полтавської
області на 2019 ‒ 2021 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
29. Про надання дозволу на отримання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у
2022 році відновлювальної відкличної кредитної лінії в ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ
АКЦІОНЕРНОМУ
БАНКУ
«УКРГАЗБАНК».
СЛУХАЛИ:
І. Процая, який проінформував про необхідність забезпечення сталого
функціонування об’єктів цілісного майнового комплексу теплового
господарства та браку відповідних коштів на підприємстві.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Процая взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання дозволу на
отримання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у 2022 році відновлювальної
відкличної кредитної лінії в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого
скликання.
30. Про прийняття об’єкту незавершеного будівництва за адресою:
м. Полтава, вул. Європейська, 11 а відповідно до проєкту «Реконструкція
Комунального закладу ″Полтавська дитячо-юнацька школа № 3 з
плавання″ по вул. Європейська, 9 а у м. Полтаві з добудовою спортивної
зали» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про звернення Полтавської міської ради
щодо прийняття об’єкту незавершеного будівництва за адресою:
м. Полтава, вул. Європейська, 11 а відповідно до проєкту «Реконструкція
Комунального закладу «Полтавська дитячо-юнацька школа № 3 з плавання» у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області з
метою добудови.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол, Д. Лунін.
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Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про прийняття об’єкту
незавершеного будівництва за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 11 а
відповідно до проєкту «Реконструкція Комунального закладу ″Полтавська
дитячо-юнацька школа № 3 з плавання″ по вул. Європейська, 9 а у м. Полтаві з
добудовою спортивної зали» у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
31. Про виконання обласної Програми відзначення кращих медичних
працівників на 2017 ‒ 2021 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми, плановий обсяг фінансування заходів програми та використання
коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Лисака взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної
Програми відзначення кращих медичних працівників на 2017 ‒ 2021 роки» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання восьмої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
32. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021 ‒ 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
М. Трохименко, яка проінформувала про зміни, що стосуються фінансування
підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних
заходах всеукраїнського та регіонального рівнів з олімпійських та
неолімпійських видів спорту.
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан, Д. Лунін.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 роки»
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та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання восьмої позачергової
сесії обласної ради восьмого скликання.
33. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Паутову, яка проінформувала про зміни, що стосуються фінансування
проєктів (заходів) органів місцевого самоврядування в межах Фонду розвитку
територій області.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на
2021 – 2023 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
34. Про передачу майна в межах спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області на баланс, у господарське відання
Комунального
підприємства
Полтавської
обласної
ради
«Полтавафармація».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про сприяння ефективному
використанню майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області та передачу майна на баланс, у господарське відання Комунального
підприємства Полтавської обласної ради «Полтавафармація».
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан, А. Удовиченко, О. Дядик.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про передачу майна в межах
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
на баланс, у господарське відання Комунального підприємства Полтавської
обласної ради «Полтавафармація» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого
скликання.

23

35. Про створення Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про створення нового закладу освіти для
дітей, які мають бажання здобути військові професії, та підготовки таких дітей
до державної служби військового та цивільного спрямування.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про створення Градизького
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної
ради» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання восьмої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
36. Про визнання рішення від 29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу
цілісного
майнового
комплексу
Миргородської
спеціальної
загальноосвітньої школи-школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської
обласної ради до комунальної власності територіальної громади міста
Миргорода таким, що втратило чинність».
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про реалізацію державної політики в галузі
освіти, приведення у відповідність до вимог чинного законодавства діяльність
закладу освіти, що надає спеціальну освіту.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, О. Синєгубов, А. Удовиченко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про визнання рішення від
29 грудня 2020 року № 70 «Про передачу цілісного майнового комплексу
Миргородської
спеціальної
загальноосвітньої
школи-школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради до комунальної власності
територіальної громади міста Миргорода таким, що втратило чинність» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання восьмої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
37. Про створення Молодіжної ради при Полтавській обласній раді.
СЛУХАЛИ:
Т. Паутову, яка проінформувала про сприяння реалізації державної молодіжної
політики на місцевому рівні, створення системи для всебічної підтримки
громадянської активності молоді, створення умов для інтелектуального,
морального, фізичного розвитку молоді.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик, М. Трохименко, І. Процай, В. Куцовол, Л. Босенко, О. Синєгубов,
А. Удовиченко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про створення Молодіжної
ради при Полтавській обласній раді» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого
скликання.
38. Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання погодження на
зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за 9 місяців
2021 року на суму капітальних видатків, спрямованих на аварійноремонтні роботи капітального характеру каналізаційного колектору
«ГРЛ» д. 900 по вул. Космічна в с. Яр та капітального ремонту
каналізаційного колектора заводу «Знамено» по вул. Київське шосе, 70 А.
СЛУХАЛИ:
І. Процая, який проінформував про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо
зменшення суми відрахувань частини чистого прибутку за 9 місяців 2021 року
на суму капітальних видатків, спрямованих на аварійно-ремонтні роботи
капітального характеру каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по
вул. Космічна в с. Яр та капітального ремонту каналізаційного колектора
заводу «Знамено» по вул. Київське шосе, 70 А, оскільки підприємство за
9 місяців 2021 року отримало чистий прибуток та має сплатити до обласного
бюджету кошти у розмірі 10 % від нього. Відповідно до пункту 15 рішення
обласної ради від 29.12.2020 № 60 «Про обласний бюджет Полтавської області
на 2021 рік 16100000000 (код бюджету)» у разі спрямування підприємством
частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні
видатки) погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та
управління майном, розмір відрахувань зменшується на суму цих капітальних
видатків.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, О. Синєгубов, А. Удовиченко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Процая взяти до відома.
2. Погодити КП ПОР «Полтававодоканал» зменшення розміру відрахувань
частини чистого прибутку за 9 місяців 2021 року на суму капітальних видатків,
спрямованих на аварійно-ремонтні роботи капітального характеру
каналізаційного колектору «ГРЛ» д. 900 по вул. Космічна в с. Яр та
капітального ремонту каналізаційного колектора заводу «Знамено» по
вул. Київське шосе, 70 А
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39. Про хід виконання Обласної цільової програми комплексного розвитку
лісового господарства «Ліси Полтавщини на період 2016-2025 роки».
СЛУХАЛИ:
Ю. Рогожинського, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол, Л. Босенко, І. Процай, А. Удовиченко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Ю. Рогожинського взяти до відома.
2. Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства надати інформацію:
2.1. про стан проведення інвентаризації земельних ділянок державної
власності лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному
користуванні лісових господарств, підпорядкованих управлінню;
2.2. про направлення листів до органів місцевого самоврядування
Полтавської області щодо надання ними земельних ділянок під заліснення та
систематизовані результати їх розгляду.
40. Про хід виконання Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027
року.
СЛУХАЛИ:
С. Форолова, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик, В. Куцовол, А. Удовиченко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію С. Фролова взяти до відома.
41. Про хід виконання Програми поводження з побічними продуктами
тваринного походження та забезпечення діагностики і оперативного
виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на
території Полтавської області на 2021 - 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Форолова, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик, В. Куцовол, А. Удовиченко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію С. Фролова взяти до відома.
42. Про хід виконання Програми фітосанітарних заходів по ліквідації
регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на
2019 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Форолова, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко, Л. Босенко, О. Дядик.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова взяти до відома.
2. Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної
державної адміністрації надати:
2.1. перелік карантинних зон у Полтавській області по амброзії;
2.2. інформацію про системні заходи із знищення шкідливих комах.
43. Про хід виконання Комплексної програми комунікацій влади з
громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на
2021–2023 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Пилипенко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик, В. Куцовол, А. Удовиченко, Л. Босенко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Пилипенко взяти до відома.
2. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Полтавської обласної державної адміністрації надати пропозиції щодо
посилення інформування сільського населення через місцеві друковані засоби
масової інформації.
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44. Про хід виконання програми
Полтавщини» на 2021 – 2025 роки.

«Розвиток

освітнього

простору

СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
45. Про хід виконання Регіональної Програми підтримки наукової та
інноваційної діяльності у Полтавській області на 2021 – 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол, А. Удовиченко, Л. Босенко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
46. Про хід виконання Обласної програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2021 - 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, І. Процай.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
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47. Про хід виконання Регіональної програми «Дітям Полтавщини - якісне
харчування» на 2021 - 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, І. Процай.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. На засіданні постійної комісії заслухати звіт керівника КП ПОР
«Здорове харчування» по напрямах і заходах Регіональної програми «Дітям
Полтавщини - якісне харчування» на 2021 - 2024 роки та про діяльність
підприємства.
48. Про хід виконання Обласної програми з реалізації молодіжної політики
на 2021 - 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
М. Трохименко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
49. Про хід виконання Обласної Програми оздоровлення та відпочинку
дітей на 2020 - 2024 роки.
СЛУХАЛИ:
М. Трохименко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
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50. Про хід виконання Обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021–2024 роки.
СЛУХАЛИ:
М. Трохименко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
51. Про хід виконання Обласної Програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021
рік.
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко, А. Удовиченко.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Лисака взяти до відома.
52. Про хід виконання Обласної Програми відзначення кращих медичних
працівників на 2017-2021 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Лисака взяти до відома.
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53. Про хід виконання регіональної Програми заходів з організації
рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2021 – 2025
роки.
СЛУХАЛИ:
В. Стеблянка, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Стеблянка взяти до відома.
54. Про хід виконання регіональної Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021
– 2027 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Стеблянка, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Стеблянка взяти до відома.
55. Про хід виконання Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Стеблянка, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Стеблянка взяти до відома.
56. Про хід виконання Програми правової освіти населення Полтавської
області на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
І. Клименка, який проінформував про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
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Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію І. Клименка взяти до відома.
57. Про хід виконання обласної
Полтавщини на 2021 – 2023 роки».

програми

«Громадські

бюджети

СЛУХАЛИ:
О. Дроботенко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Дроботенко взяти до відома.
58. Про хід виконання обласної програми
Полтавської області на 2019 – 2021 роки».

«Екологічні

ініціативи

СЛУХАЛИ:
О. Дроботенко, яка проінформувала про стан реалізації напрямів та заходів
програми у 2021 році, плановий обсяг фінансування заходів програми та
використання коштів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Дроботенко взяти до відома.
59. Різне

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Перший заступник голови
постійної комісії

І. ПРОЦАЙ

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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