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

м. Полтава

№8

Головуючий: Кульчинський Микола Георгійович – голова постійної комісії.
Присутні члени комісії: Бондар Микола Митрофанович – секретар постійної
комісії, Лебедин Юрій Якович (онлайн), Ярошенко Володимир Михайлович.
Відсутні члени комісії: Тарашевська Світлана Казимирівна.
Склад комісії: 5 депутатів. Кворум є.
Взяли участь:
Руроєва
Лілія Олександрівна
Левакіна
Оксана Віталіївна
Метельська
Лариса Євгенівна
Панченко
Ігор Ігорович
Пилипенко
Вікторія Миколаївна

- заступник голови обласної ради
- заступник керуючого справами – начальник
відділу організаційного забезпечення діяльності
ради виконавчого апарату обласної ради
- заступник начальника відділу юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної ради
заступник голови обласної державної адміністрації
- директор Департаменту інформаційної сфери та
зв’язків з громадськістю Полтавської обласної
державної адміністрації

Костенко
Тетяна Вікторівна

- начальник
Управління
інфраструктури
та
цифрової трансформації Полтавської обласної
державної адміністрації

Гальченко
Олена

- голова Громадської організації «Зелена Хвиля
Полтава»

2

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

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної
сфери в Полтавській області на 2021 – 2023 роки».

2.

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до регіональної
програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 – 2023 роки».

3.

Про проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної ради на
2022 рік».

4.

Про погодження кандидатури Шпортуна Володимира Анатолійович для
занесення до Книги Пошани Полтавської обласної ради (посмертно).
Про проєкт Плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної
сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО на
2022-й рік.
Про розгляд листа Громадської організації «Зелена Хвиля Полтава» щодо
спорудження меморіалу захисникам України.

5.

6.

7.

Різне

ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти за основу запропонований порядок денний.
Голова постійної комісії М. Кульчинський повідомив, що на розгляд постійної
комісії надійшло додаткове питання:
Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень обласної ради».
Запропонував голосувати за включення додаткового питання до порядку денного
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного додаткове питання
М. Кульчинський запропонував затвердити порядок денний засідання постійної
комісії в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.
Сформований порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної
сфери в Полтавській області на 2021 – 2023 роки».
2.

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до регіональної
програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 – 2023 роки».

3.

Про проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної ради на
2022 рік».

4.

Про погодження кандидатури Шпортуна Володимира Анатолійович для
занесення до Книги Пошани Полтавської обласної ради (посмертно).
Про проєкт Плану роботи постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО на 2022-й рік.
Про розгляд листа Громадської організації «Зелена Хвиля Полтава» щодо
спорудження меморіалу захисникам України.

5.

6.

7.

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень обласної
ради».

8.

Різне

М. Кульчинський перед початком розгляду питань порядку денного наголосив,
що відповідно до Рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні
постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді
питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного
самостійного публічного оголошення про це під час засідання.
Розгляд питань порядку денного.
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної
програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в
Полтавській області на 2021 – 2023 роки».
СЛУХАЛИ: В. Пилипенко повідомила, що метою проєкту рішення є реалізація
на місцевому рівні державної політики в інформаційній, книговидавничій
сферах, комунікації органів публічної влади з громадськістю, інститутами
громадянського суспільства та ЗМІ, створення комплексних умов для
гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду. Також
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зазначила, що потреба у внесенні змін та доповнень зумовлена необхідністю
збільшення (коригування) обсягів фінансування заходів, що спрямовані на
реалізацію суспільно-значущих проєктів громадських організацій на території
області, розвиток корпоративної культури партнерства влади і громадян,
управління та презентації контенту в цифровому форматі, автоматизацію
діяльності Державного архіву Полтавської області, реалізацію державної
політики у сфері відновлення та збереженні національної пам’яті, належне
відзначення і вшанування визначених пам’ятних дат, видатних особистостей,
реалізацію державної політики у сфері книговидання.
Внесені зміни передбачають цільове і ефективне використання додаткових
коштів у сумі 2169,035 тис. грн на 2022 рік. Орієнтовний обсяг фінансових
заходів Комплексної програми становить 36413,835 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ: М. Кульчинський запитав, чи передбачено на 2022 кошти для
проведення книжкових форумів.
В. Пилипенко зазначила, що фінансування таких заходів включено до
Комплексної програми.
М. Кульчинський запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та
розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 – 2023 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 – 2023 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до регіональної
програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 – 2023 роки».
СЛУХАЛИ: Т. Костенко повідомила, що необхідність прийняття проєкту
рішення виникла у зв’язку із уточненням заходів Програми на 2021 – 2023 роки,
що дасть змогу забезпечити створення міцного фундаменту для розбудови
інформаційного суспільства на регіональному рівні та стане важливим кроком на
шляху до підвищення ефективності вирішення завдань соціально-економічного
розвитку регіону, добробуту і якості життя населення області. Зазначила, що
фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюється за рахунок
коштів обласного бюджету, державного бюджету та інших джерел, не
заборонених законодавством у межах наявного фінансового ресурсу.
Заплановане фінансування з обласного бюджету становить 50235,7 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ: М. Кульчинський, В. Ярошенко, Л. Руроєва задали ряд
уточнюючих питань, що стосуються регіональної програми інформатизації
«Цифрова Полтавщина» та отримали змістовні відповіді.
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М. Кульчинський запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова Полтавщина»
на 2021 – 2023 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
регіональної програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 – 2023
роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної ради на 2022
рік».
СЛУХАЛИ: О. Левакіна повідомила, що метою проєкту рішення є підвищення
ефективності роботи обласної ради, забезпечення вчасного та якісного вивчення
питань, які виносяться на розгляд сесії обласної ради, здійснення контролю за
виконанням рішень обласної ради та забезпечення організаційних заходів з
правового,
інформаційного,
аналітичного,
матеріально-технічного,
організаційного забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів.
Зазначила, що проєкт рішення розроблено з урахуванням пропозицій, що
надійшли від відділів виконавчого апарату обласної ради, структурних
підрозділів Полтавської обласної державної адміністрації, Управління майном
обласної ради.
М. Кульчинський запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради «Про
план роботи обласної ради на 2022 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: за - 4, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про план роботи
обласної ради на 2022 рік».
4. Про погодження кандидатури Шпортуна Володимира Анатолійовича для
занесення до Книги Пошани Полтавської обласної ради (посмертно).
СЛУХАЛИ: В. Ярошенко повідомив, що фронтовий волонтер Шпортун
Володимир Анатолійович, за вагомі особисті заслуги перед Полтавщиною та
Україною, заслуговує на занесення до Книги Пошани Полтавської обласної ради
(посмертно).
ВИСТУПИЛИ: М. Кульчинський зазначив, що вищезазначене клопотання
підтримала постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, боротьби з
корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.
М. Кульчинський запропонував:
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1. Інформацію В. Ярошенка взяти до відома.
2. Погодити кандидатуру Шпортуна Володимира Анатолійович для занесення до
Книги Пошани Полтавської обласної ради (посмертно).
3. Враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій від 20.12.2021 року, рекомендувати голові
Полтавської обласної ради внести до Книги Пошани Полтавської обласної ради
кандидатуру Шпортуна Володимира Анатолійовича (посмертно).
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0 не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ярошенка взяти до відома.
2. Погодити кандидатуру Шпортуна Володимира Анатолійович для занесення до
Книги Пошани Полтавської обласної ради (посмертно).
3. Враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій від 20.12.2021 року, рекомендувати голові
Полтавської обласної ради внести до Книги Пошани Полтавської обласної ради
кандидатуру Шпортуна Володимира Анатолійовича (посмертно).
5. Про проєкт Плану роботи постійної комісії обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з
громадськістю та дотримання прав учасників АТО на 2022-й рік.
СЛУХАЛИ: М. Кульчинський повідомив, що План роботи постійної комісії
розроблено з урахуванням пропозицій, що надійшли від структурних підрозділів
Полтавської обласної державної адміністрації, Управління майном обласної ради.
М. Кульчинський запропонував затвердити План роботи постійної комісії
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку,
інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників
АТО на 2022-й рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0 не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити План роботи постійної комісії обласної ради з питань
регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери,
зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО на 2022-й рік.
6. Про розгляд листа Громадської організації «Зелена Хвиля Полтава» щодо
спорудження меморіалу захисникам України.
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СЛУХАЛИ: М. Кульчинський повідомив, що до постійної комісії звернулася
громадська організації «Зелена Хвиля Полтава» з проханням посприяти
якнайшвидшому проведенню всеукраїнського конкурсу щодо спорудження
меморіалу захисникам України.
ВИСТУПИЛИ: О. Гальченко зазначила, що ситуація, яка склалася із пам’ятником
«євромайданівцям» і захисникам України у Полтаві є тривожною і не
патріотичною. Військові захищають населення від російського агресора вісім
років поспіль, але на жаль пам’ятника у Полтаві все ще немає.
М. Кульчинський запропонував:
1. Інформацію М. Кульчинського взяти до відома.
2. Звернутися до Полтавської міської ради щодо вирішення питання
спорудження у місті Полтаві пам’ятника полеглим героям Небесної Сотні та
російсько-української війни.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0 не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Кульчинського взяти до відома.
2. Звернутися до Полтавської міської ради щодо вирішення питання
спорудження у місті Полтаві пам’ятника полеглим героям Небесної Сотні та
російсько-української війни.
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень обласної
ради».
СЛУХАЛИ: М. Кульчинський повідомив, що проєкт рішення передбачає
внесення змін до рішень другого пленарного засідання першої сесії обласної
ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 17 «Про утворення та обрання
постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування», № 18 «Про утворення та обрання постійної комісії
Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з
корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій».
М. Кульчинський запропонував:
1. Інформацію М. Кульчинського взяти до відома.
2. Винести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до рішень обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 4, проти – 0, утримались – 0 не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Кульчинського взяти до відома.
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2. Винести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної ради «Про
внесення змін до рішень обласної ради».
8. У «Різному» виступів не було.

Голова постійної комісії

М. КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар постійної комісії

М. БОНДАР

