ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
та управління майном
12 жовтня 2021 року

м. Полтава

№ 10

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

- перший заступник голови постійної комісії

- секретар постійної комісії

Склад комісії 10 осіб. Присутні 7 осіб. Кворум є.
Взяли участь:
Лунін
Дмитро Сергійович
Греков
Євген Анатолійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна

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

Панченко
Ігор Ігорович
Грекова
Марина Миколаївна
Дядик
Олег Олегович
Матюшенко
Олексій Володимирович
Паутова
Тетяна Олександрівна
Запрошені:
Басан
Олексій Ігорович
Власюк
Галина Богданівна
Калінін
Максим Віталійович
Корнієнко
Людмила Василівна
Кропивка
Павло Анатолійович
Годня
Володимир
Володимирович
Костенко
Тетяна Вікторівна
Байдан
Світлана Миколаївна

Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Рева
Едуард Васильович
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Стеблянко
Віктор Миколайович
Трохименко
Марина Володимирівна

- заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації
- депутат обласної ради

обласної

- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради
- ДП
«Державне
підприємство
«Агентство
місцевих доріг Полтавської області»
- виконувач обов’язків директора Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
- директор Департаменту економічного розвитку,
торгівлі
та
залучення
інвестицій
облдержадміністрації
- директор Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації
- директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- заступник директора Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури
- начальник Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації
- головний спеціаліст відділу бухгалтерського
обліку,
економіки
природокористування,
управління
персоналом
та
правового
забезпечення
Департаменту
екології
та
природних ресурсів облдержадміністрації
- директор Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
- 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
начальник Управління молоді і спорту
- Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
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Фоменко
Ірина Олександрівна
Фролов
Сергій Олександрович
Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Третяк
Микола Юрійович
Дроботенко
Олеся Олександрівна
Година
Олександр Євгенійович
Лимаренко
Наталія Григорівна
Микійчук
Володимир Пилипович

- начальник
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
- директор Департаменту культури і туризму
облдержадміністрації
- заступник генерального директора КП ПОР
«Полтававодоканал»
- начальник відділу інвестиційної діяльності та
проектного менеджменту виконавчого апарату
обласної ради
- заступник начальника відділу з питань
інформаційного та аналітичного забезпечення

- виконавчий директор
обласна
асоціація
самоврядування»

Асоціації
органів

«Полтавська
місцевого

На початку засідання у зв’язку із зверненням начальника служби у справах
дітей облдержадміністрації І. Фоменко шляхом голосування виключено
питання «Про надання згоди на прийняття об’єкту «Будівництво житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних» за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Чутівка,
вул. Широка, 33» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
Порядок денний:
1. Про укладення контракту з директором Полтавського обласного соціального
центру матері та дитини, яка пройшла конкурсний відбір.
2. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки.
3. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування
з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської
області в 2021 році.
4. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.
5. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 – 2022
роки.
6. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
7. Про внесення змін до обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської
області на 2019 – 2021 роки».
8. Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році.
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9. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на
2021 рік щодо забезпечення здійснення місцевих запозичень 16100000000
(код бюджету).
10. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується
при визначенні будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів
обласного бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області.
11. Про збільшення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ».
12. Про
надання
дозволу
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВВОДОКАНАЛ» на
отримання кредиту на умовах овердрафту.
13. Про
надання
дозволу
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на
придбання транспортних засобів через фінансовий лізинг.
14. Про погодження КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» інвестиційної програми та
плану розвитку.
15. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області.
16. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради.
17. Про приймання цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з гандболу
імені В.П. Літвішка Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634
«Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти».
19. Про надання згоди на безоплатне прийняття із державної власності у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області
друкованої продукції.
Розгляд поточних питань, листів та звернень
20. Про інформацію Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації про стан закупівель шкільних автобусів у
Полтавській області на 2021 рік.
21. Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання погодження на
зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за І півріччя 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.
22. Різне.
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
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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.

1. Про укладення контракту з директором Полтавського обласного
соціального центру матері та дитини, яка пройшла конкурсний відбір.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який повідомив, що проєкт рішення підготовлено за
результатами конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора
Полтавського обласного соціального центру матері та дитини, переможцем
якого стала Лимаренко Наталія Григорівна.
Голосували: за – 7, 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 обласного соціального центру матері та дитини, яка
пройшла конкурсний відбір» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
2. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
Л. Корнієнко, яка проінформувала, що у зв’язку із пандемією невикористані у
повному об’ємі кошти, які були сплановані на надання пільг з проїзду,
пропонується направити їх на підвищення розміру одноразової матеріальної
допомоги сім’ям загиблих учасників АТО/ООС з 25 тис. грн до 40 тис. грн;
членам сімей загиблих учасників АТО/ООС на упорядкування поховань – з
10 тис. грн до 15 тис. грн; на лікування або проходження реабілітації учасникам
АТО/ООС – з 15 тис. грн до 30 тис. грн; пропонується розширити коло
пільгових категорій
для
надання санаторно-курортного лікування,
доповнивши «члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС».
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо освоєння коштів, передбачених на виплату компенсації за
проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на
міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування
(протяжність перевищує 50 км).
Л. Корнієнко щодо суті пільги, запланованих коштів у розмірі 3 млн грн,
використаних 1 354 тис грн, кількості осіб пільгових категорій, що
скористалося пільгою – 2 689 осіб.
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Л. Корнієнко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін та
доповнень до Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021 – 2025 роки» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
3. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для
фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2021 році.
СЛУХАЛИ:
С. Байдан, яка надала інформацію про розмір нерозподіленого залишку, зміни,
що стосуються проведення заходів з охорони і раціонального використання
водних ресурсів; проведення заходів з охорони і раціонального використання
природних рослинних ресурсів; проведення заходів зі збереження природнозаповідного фонду; раціонального використання і зберігання відходів
виробництва і побутових відходів; іншої діяльності у сфері охорони
навколишнього природного середовища, в тому числі проведення наукових
досліджень, заходів з екологічної освіти та пропаганди; проведення заходів з
охорони атмосферного повітря.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо звернення виконавчого комітету Глобинської міської ради про
виключення слова «Коригування» у назві пункту 1.8. «Виконавчому комітету
Глобинської міської ради на будівництво міської каналізаційної системи
«Центр» (напірний колектор та самопливний колектор по вул. Мічуріна) в
м. Глобине Полтавської області. Коригування».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Байдан взяти до відома.
2. Пункт 1.8 Переліку природоохоронних заходів для фінансування з
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в
2021 викласти у новій редакції «Виконавчому комітету Глобинської міської
ради на будівництво міської каналізаційної системи «Центр» (напірний
колектор та самопливний колектор по вул. Мічуріна) в м. Глобине Полтавської
області».
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році» із
запропонованими змінами та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
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4. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Стеблянка, який надав інформацію, про внесення змін на загальну
суму 7 786,00 тис грн. Кошти будуть направлені на потреби державної установи
«Полтавська
установа
виконання
покарань»,
державної
установи
«Кременчуцька виховна колонія», військових частин А3358, А3384, управління
патрульної поліції в Полтавській області.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик щодо зобов’язань Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Полтавській області утримувати будівлю Кадетського
корпусу та раціонального використання коштів обласного бюджету.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Стеблянка взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027
роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії
обласної ради восьмого скликання.
5. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023
роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Костенко, яка проінформувала, що пропонуються зміни у частині уточнення
заходів на 2021 рік, а саме виокремлення заходу: «Виготовлення містобудівної
документації на місцевому рівні, землевпорядної документації та витрати на
відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, які
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності, пов’язані з реконструкцією аеродромного комплексу
Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Костенко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального
підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки» та рекомендувати його
на розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради восьмого
скликання.
7

6. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
О. Годину, який проінформував, що зміни пов’язані із збільшенням видатків на
висвітлення кращих практик органів місцевого самоврядування та діяльності
депутатів обласної ради на суму 398 тис. грн щорічно.
ВИСТУПИЛИ:
О. Дядик щодо положення про порядок висвітлення депутатської діяльності у
засобах масової інформації.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Години 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 сьомої сесії
обласної ради восьмого скликання.
7. Про внесення змін до обласної програми «Екологічні ініціативи
Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
СЛУХАЛИ:
О. Дроботенко, яка проінформувала про необхідність уточнення виконавця
(головного розпорядника коштів) у зв’язку із проведеною реорганізацією
Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Дроботенко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021
роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії
обласної ради восьмого скликання.
8. Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році.
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який повідомив, що з метою фінансового забезпечення
капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення О1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці км
91+700 – км 99+200 Гадяцького району Полтавської області та О1710369/Н-12/Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км 0+000 – км 6+000 – км 12+000
Котелевського району Полтавської області. Пропонується здійснити місцеве
запозичення у філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у
загальній сумі 270 млн грн, строком до 5 років.
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про здійснення місцевого
запозичення у 2021 році» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
9. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської
області на 2021 рік щодо забезпечення здійснення місцевих запозичень
16100000000 (код бюджету).
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував, що проєкт рішення слугує реалізації
проєктів капітального ремонту автомобільних доріг загального користування
місцевого значення О1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на
ділянці км 91+700 – км 99+200 Гадяцького району Полтавської області та
О1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км 0+000 – км
6+000 – км 12+000 Котелевського району Полтавської області.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік щодо
забезпечення здійснення місцевих запозичень 16100000000 (код бюджету)» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради
восьмого скликання.
10. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який
враховується при визначенні будівництва об’єктів, що споруджуються за
рахунок коштів обласного бюджету та коштів підприємств, установ,
організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
В. Годню, який зазначив, що з метою встановлення конкурентного розміру
кошторисної заробітної плати, яка буде застосовуватися при визначенні
вартості будівництва та ремонту об’єктів за рахунок коштів обласного
бюджету, коштів комунальних підприємств, установ та організацій для якісного
виконання завдань з капітального будівництва пропонується у розмірі
14 100,0 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8 для
звичайних умов будівництва.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
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1. Інформацію В. Годні взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про встановлення розміру
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні будівництва
об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету та коштів
підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради восьмого
скликання.
11. Про
збільшення
статутного
капіталу
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ».
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що виділення коштів дозволить
придбати енергоефективне насосне обладнання, провести капітальний ремонт
та реконструкцію гостроаварійних ділянок водопровідних та каналізаційних
мереж, підвищити ефективність, якість та безпеку надання підприємством
послуг споживачам.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про збільшення статутного
капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
12. Про
надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВВОДОКАНАЛ» на
отримання кредиту на умовах овердрафту.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що необхідність отримання овердрафту
зумовлена потребою у поповненні обігових коштів підприємства на придбання,
модернізацію та реконструкцію основних засобів підприємства, оплати
будівельних матеріалів, закупку енергоефективного обладнання, розрахунків за
електроенергію, оплати платежів до бюджету, виплати заробітної плати та
інших поточних потреб.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання дозволу
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ПОЛТАВАВВОДОКАНАЛ» на отримання кредиту на умовах овердрафту» та
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рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради
восьмого скликання.
13. Про
надання дозволу
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на
придбання транспортних засобів через фінансовий лізинг.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що пропонується надати дозвіл
КП ПОР «ПОЛТАВОДОКАНАЛ» на закупівлю транспортних засобів на
умовах фінансового лізингу. Лізингові платежі будуть здійснюватися за
рахунок коштів підприємства.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання дозволу
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на придбання транспортних засобів через
фінансовий лізинг» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
14. Про
погодження
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
РАДИ
«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»
інвестиційної програми та плану розвитку.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що погодження інвестиційної програми
та плану розвитку підприємства дозволить оновити основні засоби, сприятиме
зменшенню питомих витрат електроенергії та аварійних ситуацій на
каналізаційних мережах, скороченню витрат на ремонти, витрат на оплату
праці, покращенню якості питної води.
М. Третяка, який проінформував про перспективи розробки проєкту програми
про створення єдиного підприємства з постачання води та перемовин з
територіальними громадами.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо перспективи об’єднання всіх комунальних підприємств з
постачання води в одне.
О. Матюшенко щодо Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна
вода України» на 2022-2026 роки.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного, М. Третяка взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про погодження
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
11

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» інвестиційної програми та плану розвитку» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради
восьмого скликання.
15. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про майно, яке приймається у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області,
передається у комунальну власність міських і селищних територіальних громад
та передається у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо надання погоджень КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»
технічних умов на підключення мереж водопроводу та каналізації
новозбудованих об’єктів.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання-передачу
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії
обласної ради восьмого скликання.
16. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував про затвердження розпоряджень голови
обласної ради, які стосуються передачі майна у межах спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
розпоряджень голови обласної ради» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
17. Про приймання цілісного майнового комплексу Зіньківської
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву
з гандболу імені В.П. Літвішка Зіньківської міської ради Полтавської
області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області.
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СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який проінформував, що проєкт рішення підготовлено на
підставі рішення восьмої позачергової сесії Зіньківської міської ради від
11.06.2021 «Про безоплатну передачу закладу позашкільної освіти –
«Зіньківська СДЮСШОР» та її цілісного майнового комплексу з комунальної
власності Зіньківської міської ради у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області», рішення п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання від 06.07.2021 № 226 «Про надання згоди на прийняття
цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка
Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання цілісного
майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
школи олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка Зіньківської
міської ради Полтавської області у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд
пленарного засідання сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 лютого 2018 року
№ 634 «Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових
комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти».
СЛУХАЛИ:
Г. Власюк, яка проінформувала про необхідність внесення технічної правки до
пункту 1 рішення обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання
згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Г. Власюк взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 «Про надання згоди на
безоплатну передачу цілісних майнових комплексів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти» та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
19. Про надання згоди на безоплатне прийняття із державної власності у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області друкованої продукції.
СЛУХАЛИ:
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Г. Власюк, яка проінформувала про безоплатну передачу друкованої
навчальної, наукової та виробничо-практичної літератури Національної
академії педагогічних наук України відповідно до поданих заявок закладів,
установ, організацій Полтавської області.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Г. Власюк взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на
безоплатне прийняття із державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області друкованої
продукції» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії
обласної ради восьмого скликання.
20. Про інформацію Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації про стан закупівель шкільних автобусів у
Полтавській області на 2021 рік.
СЛУХАЛИ:
Г. Власюк, яка проінформувала, що у поточному році заклади освіти отримали
23 шкільні автобуси, до кінця року заплановано придбати ще 17 автобусів.
18 автобусів придбано за кошти державної субвенції та співфінансування за
рахунок коштів з місцевих бюджетів, 4 автобуси придбано територіальними
громадами. Одна громада отримала шкільний автобус за рахунок благодійних
коштів.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Г. Власюк взяти до відома.
21. Про лист КП ПОР «Полтававодоканал» щодо надання погодження на
зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за І півріччя
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:
М. Третяка, який проінформував, що підприємство за І півріччя 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
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управління майном, розмір відрахувань зменшується на суму цих капітальних
видатків. У І півріччі поточного року підприємство провело 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.
ВИСТУПИЛИ:
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Третяка взяти до відома.
2. Погодити зменшення розміру відрахувань частини чистого прибутку за
І півріччя 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.
22. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО
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