ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету
та управління майном
20 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
Кордубан
Віктор Володимирович
Члени постійної комісії:
Ващенко
Олександр Володимирович
Винниченко
Оксана Вікторівна
Куцовол
Володимр Миколайович
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Удовиченко
Андрій Вікторович
Відсутні:
Смірнов
Олександр Михайлович
Стеценко
Вячеслав Васильович

- перший заступник голови постійної комісії
- секретар постійної комісії

-

Склад комісії 10 осіб. Присутні 8 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
Греков
Євген Анатолійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Панченко
Ігор Ігорович
Бульбаха
Сергій Володимирович
Паутова
Тетяна Олександрівна
Запрошені:
Ковальська
Віта Володимирівна
Корнієнко
Людмила Василівна
Кропивка
Павло Анатолійович
Костенко
Тетяна Вікторівна
Олійник
Віталій Петрович
Рева
Едуард Васильович
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Стеблянко
Віктор Миколайович

- 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

- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради
- директор
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
- директор Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації
- директор
Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
- начальник Управління інфраструктури та цифрової
трансформації облдержадміністрації
- тимчасово виконувач обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів
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
Трохименко
- начальник
Управління
молоді
і
спорту
Марина Володимирівна
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Удовиченко
- директор Департаменту культури і туризму
Ірина Анатоліївна
облдержадміністрації
Зубань
- директор Видавництва «Полтавський літератор»
Олена Юріївна
Корост
- директор Комунальної установи «ІсторикоІгор Іванович
культурний заповідник «Більськ» Полтавської
обласної ради
Насменчук
- директор Гадяцького фахового коледжу культури і
Анатолій Миколайович
мистецтв ім. І. П. Котляревського
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Попова
Ірина Борисівна
Січкар
Любов Іванівна
Супруненко
Олександр Борисович
Борсук
Оксана Вікторівна
Гавриленко
Ірина Михайлівна

- головний лікар Комунального підприємства
«Полтавський обласний клінічний шкірновенерологічний диспансер Полтавської обласної
ради»
- директор
Полтавського
навчальнореабілітаційного центру Полтавської обласної
ради
- директор Полтавського краєзнавчого музею імені
Василя Кричевського
- переможець конкурсного відбору на посаду
директора Андріївського ліцею Полтавської
області
- директор Кременчуцької спеціальної школи
Полтавської обласної ради

Калініченко
Надія Петрівна

- директор

Градизької
спеціальної
Полтавської обласної ради

школи

Крупіна
Леся Валентинівна

- директор Кременчуцького педагогічного коледжу

Черниш
Віктор Володимирович
Петренко
Сергій Іванович

- директор СТК «Лтава»

імені А.С. Макаренка

- помічник народного депутата України

Порядок денний:
1. Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Полтавської області на
2022-2024 роки.
2. Про звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя 2021 року.
3. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської
області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету).
4. Про затвердження обласної Програми реконструкції та оснащення
приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають вторинну
(спеціалізовану) медичну допомогу населенню Полтавської області на
2022 – 2025 роки.
5. Про обласну Програму розвитку фізичної культури і спорту на
2021 – 2024 роки.
6. Про створення Комунальної установи Полтавської обласної ради «Центр
олімпійської підготовки».
7. Про затвердження порядків до програми «Розвиток освітнього простору
Полтавщини» на 2021 – 2025 роки.
8. Про надання згоди на безоплатне прийняття громадського будинку за
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
9. Про зміну найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка.
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10. Про реорганізацію Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського шляхом перетворення у
Полтавську академію неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Полтавської обласної ради.
11. Про реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської обласної
ради шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської
обласної ради.
12. Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і
мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки.
13. Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності
територіальних громад області.
14. Про інформацію щодо укладення контракту з директором
Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка пройшла конкурсний
відбір.
15. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
16. Про затвердження Положення про Управління майном обласної ради в
новій редакції.
17. Про приймання Спортивно-технічного комплексу «Лтава» у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 62 «Про
надання згоди на безоплатне прийняття будівлі спортивної школи за адресою:
м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області».
19. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для
фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2021 році.
20. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на
2021 – 2027 роки.
21. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки
підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного
господарства Полтавської області на 2019 – 2021 роки.
22. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
23. 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
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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1. Про розгляд Прогнозу обласного бюджету Полтавської області на
2022-2024 роки.
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував, що прогноз обласного бюджету Полтавської
області на 2022 – 2024 роки розроблено на основі положень Бюджетного
кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів
України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації
на 2022 – 2024 роки», з урахуванням прогнозних макропоказників економічного
і соціального розвитку України у 2020 – 2024 роках і Стратегії розвитку
Полтавської області на 2021 – 2027 роки, державних, комплексних та
регіональних цільових програм. Прогноз обласного бюджету Полтавської
області є основою для складання головними розпорядниками бюджетних
коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту обласного
бюджету Полтавської області на середньострокову перспективу.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо складових дохідної частини обласного бюджету на 2022 рік.
О. Біленький щодо прогнозних показників інфляції на наступні 3 роки.
А. Удовиченко щодо визначення валового регіонального продукту у фактичних
цінах.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про розгляд Прогнозу
обласного бюджету Полтавської області на 2022-2024 роки» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання сьомої позачергової сесії обласної ради
восьмого скликання.
2. Про звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя 2021 року.
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував про загальний обсяг надходжень обласного
бюджету (без урахування трансфертів), видатки загального фонду з
урахуванням міжбюджетних трансфертів, видатки спеціального фонду,
зазначив про розміри видатків у розрізі основних галузей бюджетної сфери.
ВИСТУПИЛИ:
О. Лемешко щодо наявності «ковідного фонду» в обласному бюджеті на
2022 рік.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
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3. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської
області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету).
СЛУХАЛИ:
П. Кропивку, який проінформував про джерела доходів та обсяги збільшення
обласного бюджету, про розміри та напрями використання субвенції з
державного бюджету, про спрямування додаткових коштів на утримання
закладів і установ обласного значення, реалізацію заходів обласних програм та
формування бюджету розвитку.
ВИСТУПИЛИ:
В. Куцовол щодо видатків на реалізацію заходів Обласної програми «Питна
вода Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, дію якої продовжено на 2021 рік.
А. Удовиченко щодо вартості послуг лінійного прискорювача, який планується
придбати для комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний
онкологічний диспансер Полтавської обласної ради».
О. Синєгубов щодо безкоштовного користування послугами лінійного
прискорювача для громадян.
В. Куцовол, Л. Босенко щодо виділення коштів у розмірі 400 000,00 грн на
виконання заходів Комплексної програми щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної
роботи на 2021-2027 роки (на технічне обслуговування та поточний ремонт
службових транспортних засобів управління патрульної поліції в Полтавській
області) за рахунок вільного залишку коштів загального фонду обласного
бюджету.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію П. Кропивки взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
передбачити кошти в розмірі 400 000,00 грн на виконання заходів Комплексної
програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки (на
технічне обслуговування та поточний ремонт службових транспортних засобів
управління патрульної поліції в Полтавській області) за рахунок вільного
залишку коштів загального фонду обласного бюджету.
3. Підтримати проєкт рішення «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 сьомої позачергової сесії обласної ради восьмого
скликання.
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4. Про затвердження обласної Програми реконструкції та оснащення
приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають
вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню Полтавської
області на 2022 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який надав інформацію про необхідність приведення до стандарту
Національної служби здоров’я України 21 приймального відділення лікарень
планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу
населенню, створення умови для роботи лікаря невідкладних станів.
Стандартом передбачається наявність малої операційної, кабінету
функціональної діагностики, палати інтенсивного спостереження за пацієнтом,
ізоляційної кімнати. Пропонується очікуваний обсяг фінансування понад
242 млн грн, співфінансування програми у співвідношення 40% на 60%, де
40% – кошти обласного бюджету, 60% – кошти місцевих бюджетів.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо вартості обладнання одного приймального відділення.
Л. Босенко, В. Кордубан щодо спроможності територіальних громад брати
участь у співфінансуванні та визначення частки співфінансування з бюджетів
різних рівнів.
Д. Лунін щодо повноважень територіальних громад утримувати лікарні та
допомоги з обласного бюджету у розмірі 40% на співфінансування.
В. Куцовол щодо зміни співфінансування з обласного бюджету та місцевих
бюджетів у співвідношенні 60 % на 40 %.
О. Чепурко щодо обговорення питання та проведення аналізу із
територіальними громадами можливості фінансування реконструкції та
оснащення приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають
вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Лисака взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
доповнити проєкт рішення пунктом такого змісту «Перелік закладів охорони
здоров’я області, приміщень та перелік необхідного обладнання для
приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають вторинну
(спеціалізовану) медичну допомогу населенню Полтавської області та
потребують поліпшення матеріально-технічної бази погоджуються постійними
комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення та з питань бюджету та управління майном».
3. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження обласної Програми
реконструкції та оснащення приймальних відділень лікарень планового
лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу населенню
Полтавської області на 2022 – 2025 роки» із запропонованими змінами та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
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4. З метою визначення співвідношення співфінансування з місцевих
бюджетів територіальних громад Полтавської області, повернутися до розгляду
обласної Програми реконструкції та оснащення приймальних відділень
лікарень планового лікування, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну
допомогу населенню Полтавської області на 2022 – 2025 роки під час розгляду
на засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном проєкту
обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік.
5. Про обласну Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021 –
2024 роки.
СЛУХАЛИ:
М. Трохименко, яка проінформувала, що програма має не меті удосконалення
державної політики у сфері фізичної культури і спорту, залучення різних груп
населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом,
підтримку та проведення заходів з олімпійських та неолімпійських видів
спорту, забезпечення будівництва сучасних спортивних споруд. Програма
містить напрями, які спрямовані на реалізацію політики держави у сфері
фізкультури і спорту на Полтавщині, забезпечення розвитку фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової роботи серед всіх верств населення, розвиток
олімпійських, параолімпійських, дефолімпійських та неолімпійських видів
спорту, ветеранського спорту, збереження існуючої матеріально-технічної бази
та будівництво сучасних спортивних споруд, заохочення кращих спортсменів
та тренерів, забезпечення здорового способу життя.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо виділення коштів для спортсменів олімпійських та
параолімпійських видів спорту.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму
розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання сьомої позачергової сесії обласної ради
восьмого скликання.
6. Про створення Комунальної установи Полтавської обласної ради «Центр
олімпійської підготовки».
СЛУХАЛИ:
М. Трохименко, яка проінформувала про завершення у грудні поточного року
будівництва спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського
обслуговування по вул. П. Юрченка, 1 в м. Полтава. Враховуючи високу
ступінь готовності об’єкта, з метою належного утримання майнового
комплексу при проведенні пуско-налагоджувальних робіт дороговартісного
обладнання, необхідності його збереження, подальшої експлуатації, організації
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діяльності у спортивно-видовищному комплексі пропонується створити
комунальну установу.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про створення
Комунальної установи Полтавської обласної ради «Центр олімпійської
підготовки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
7. Про затвердження порядків до програми «Розвиток освітнього простору
Полтавщини» на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про необхідність затвердження порядків
використання коштів обласного бюджету на забезпечення заходів за напрямом
5 «Забезпечення стійкого інноваційного розвитку математичної освіти і
підвищення її якості» розділу 4, а саме: проведення каскаду тренінгів з
математики,
Обласного
математичного
фестивалю
для
вчителів
ім.
М.В.
Остроградського,
обласних
математичних
змагань
ім. М.В. Остроградського для учнів закладів загальної середньої освіти, змагань
«Математичний Занзібар» для учнів закладів загальної середньої освіти,
спрямованих на розв’язання математичних задач із пошуком нестандартних
підходів, забезпечення адресної підтримки переможців цих заходів та напряму
6 «Забезпечення розвитку дистанційної освіти» розділу 4 Програми, а саме:
проведення каскаду тренінгів з дистанційної освіти для координаторів
дистанційної освіти, керівників шкіл, учителів з проблем організації
дистанційної освіти та цифрової грамотності, забезпечення функціонування
обласного репозитарію освітніх матеріалів для дистанційного компоненту
освітнього процесу в закладах загальної освіти, проведення Обласного ярмарку
кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційного компоненту
освітнього процесу в закладах загальної освіти, забезпечення адресної
підтримки переможців ярмарку.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження порядків
до програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини» на 2021 – 2025 роки»
та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої позачергової
сесії обласної ради восьмого скликання.
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8. Про надання згоди на безоплатне прийняття громадського будинку за
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала, що громадський будинок передбачається
використовувати для потреб або закладів позашкільної освіти або для передачі
їх навчально-реабілітаційному центру для дітей з особливими потребами.
ВИСТУПИЛИ:
О. Синєгубов щодо вивільнення територіальним управлінням Державного бюро
розслідувань будівлі по вул. Соборності, 37, передачі її до Фонду державного
майна України, подальшої передачі у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області та залучення коштів для реставрації як
пам’ятки архітектури.
О. Діденко щодо відсутності в області центру туризму і патріотичного
виховання.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на
безоплатне прийняття громадського будинку за адресою: м. Полтава,
вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
сьомої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
9. Про зміну найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про зміну назви Кременчуцького
педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка на Обласний коледж
«Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка»
Полтавської обласної ради з метою розширення спектру освітніх послуг.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
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10. Про реорганізацію Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського шляхом перетворення у
Полтавську академію неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала про можливість забезпечення сучасного
розвитку неперервної освіти в області, підготовку та підвищення кваліфікації за
освітніми галузями, а не предметами, надати перспективи розвитку проектного
менеджменту в освіті, у тому числі формування гнучких маркетингових
пропозицій, поглиблення співпраці з територіальними громадами в галузі
неперервної освіти.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського шляхом перетворення у Полтавську академію
неперервної освіти ім. М. В. Остроградського Полтавської обласної ради» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради
восьмого скликання.
11. Про реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської обласної
ради шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи
Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка проінформувала, що Градизька і Кременчуцька спецшколи –
це заклади спеціальної освіти. На сьогодні загальна мережа закладів
спеціальної освіти в області становить 11 закладів. Їх пропускна спроможність
1360 дітей, кількість дітей – 1077, кількість дітей інвалідів – 548, кількість
педагогічних працівників – 438, загальна сума утримання –19 млн грн у рік. У
Градизькій школі – 58 дітей, з інвалідністю – 10 дітей, кількість класів – 8,
кількість груп – 5, кількість ставок – 72,25, кількість працівників – 70, площа
будівлі – 6488 м2, площа території – 6,9 га, пропускна спроможність закладу–
160 дітей. Постала необхідність у вирішення питання більш ефективного та
раціонального використання приміщень обох шкіл. При об’єднанні планується
зекономити 7,4 млн грн бюджетних коштів. На базі Градизької школи у
перспективі планується створити військовий ліцей, який зможе утримувати 160
дітей, утримання в рік становитиме12,6 млн грн.
ВИСТУПИЛИ:
О. Ващенко щодо вивільнення 45 ставок працівників у результаті реорганізації.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію
Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання
до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
12. Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і
мистецтва в Полтавській області на 2021 – 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
І. Удовиченко, яка проінформувала про зміни в обсягах фінансування
відповідно до існуючих потреб Комунального закладу «Полтавська обласна
філармонія», Комунального закладу «Полтавський академічний симфонічний
оркестр».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на
2021 – 2025 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
сьомої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
13. Про керівників суб’єктів
територіальних громад області.

господарювання

спільної

власності

СЛУХАЛИ:
І. Федія, який проінформував, що пропонується переукласти контракти із
директором Комунального закладу Полтавської обласної ради «Національний
музей-заповідник М.В. Гоголя» Л. Єнко строком на 3 роки, із директором
Видавництва «Полтавський літератор» О. Зубань строком на 3 роки, із
директором Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ»
Полтавської обласної ради І. Коростом строком на 3 роки, із директором
Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського
А. Насменчуком строком на 3 роки, із головним лікарем Комунального
підприємства «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний
диспансер Полтавської обласної ради» І. Поповою строком на 5 років, із
директором Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської
обласної ради Л. Січкар строком на 3 роки, із директором Полтавського
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського О. Супруненком строком на
3 роки.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо переукладення контрактів з усіма керівниками строком на
3 роки.
12

Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Федія взяти до відома.
2. Рекомендувати переукласти контракт з директором Комунального
закладу Полтавської обласної ради «Національний музей-заповідник
М.В. Гоголя» Л. Єнко строком на 3 роки.
3. Рекомендувати переукласти контракт з директором Видавництва
«Полтавський літератор» О. Зубань строком на 3 роки.
4. Рекомендувати переукласти контракт з директором Комунальної
установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної
ради І. Коростом строком на 3 роки.
5. Рекомендувати переукласти контракт з директор Гадяцького фахового
коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського А. Насменчуком строком
на 3 роки.
6. Рекомендувати переукласти контракт з головним лікарем
Комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний шкірновенерологічний диспансер Полтавської обласної ради» І. Поповою строком на
3 роки.
7. Рекомендувати переукласти контракт з директором Полтавського
навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради Л. Січкар
строком на 3 роки.
8. Рекомендувати переукласти контракт з директором Полтавського
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського О. Супруненком строком на
3 роки.
9. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про керівників суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області» із
запропонованими змінами та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання сьомої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
14. Про інформацію щодо укладення контракту з директором
Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, яка пройшла конкурсний
відбір.
СЛУХАЛИ:
І. Федія, який проінформував про призначення Борсук Оксани Вікторівни на
посаду директора Андріївського ліцею Полтавської обласної ради, як такої, що
стала переможцем конкурсного відбору на заміщення вакантної посади.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо укладення контракту з О. Борсук строком на 3 роки.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Федія взяти до відома.
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2. Рекомендувати О. Борсук на посаду директора Андріївського ліцею
Полтавської обласної ради строком на 3 роки, як таку, що пройшла конкурсний
відбір.
15. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
І. Федія, 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.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Федія 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
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
16. Про затвердження Положення про Управління майном обласної ради в
новій редакції.
СЛУХАЛИ:
І. Федія, який проінформував, що остання редакція Положення була
затверджена у 1998 році та на часі нагальна потреба в актуалізації документу.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Федія взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Положення про Управління майном обласної ради в новій редакції» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
17. Про приймання Спортивно-технічного комплексу «Лтава» у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
СЛУХАЛИ:
І. Федія, який проінформував, що проєкт рішення підготовлено на підставі
рішення пленарного засідання п’ятої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 06 липня 2021 року № 228 «Про надання згоди на прийняття
Спортивно-технічного комплексу «Лтава» та рішення Полтавської міської ради
восьмого скликання від 23 липня 2021 року «Про передачу із комунальної
власності Полтавської міської територіальної громади в особі Полтавської
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міської ради у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області Спортивно-технічного комплексу «Лтава».
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо розміру площі земельної ділянки, яка передається та
перенесення розгляду питання на наступне засідання постійної комісії.
В. Куцовол щодо передачі цілісного майнового комплексу Спортивнотехнічного комплексу «Лтава».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Федія взяти до відома.
2. Перенести розгляд проєкту рішення «Про приймання Спортивнотехнічного комплексу «ЛТАВА» у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області» на наступне засідання постійної комісії та
пленарне засідання сесії обласної ради.
18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 62 «Про
надання згоди на безоплатне прийняття будівлі спортивної школи за
адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
СЛУХАЛИ:
М. Трохименко, яка проінформувала про процедуру передачі приміщення із
державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області та оформлення документів із відведення земельної
ділянки.
Голосували: за – 8, 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
рішення обласної ради від 29.12.2020 № 62 «Про надання згоди на безоплатне
прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,
37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
19. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для
фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2021 році.
СЛУХАЛИ:
В. Олійника, який надав інформацію про внесені зміни на підставі
рекомендацій постійної комісії з питань бюджету та управління майном від
12 жовтня 2020 року та постійної комісії з питань екології та раціонального
природокористування від 11 жовтня 2021 року
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Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Олійника взяти до відома.
2. 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» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання сьомої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
20. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021
‒ 2027 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Стеблянка, який проінформував, що змінами до програми передбачається
збільшення обсягу фінансування на створення страхового фонду документації
та придбання пожежної автоцистерни Головному управлінню ДСНС України в
Полтавській області.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко, В. Кордубан щодо вартості пожежної автоцистерни.
Л. Босенко щодо страхового фонду документації; перенесення розгляду
проєкту рішення на наступне засідання постійної комісії.
Є. Греков щодо неодноразових звернень Головного управління ДСНС України
в Полтавській області з питання придбання пожежної автоцистерни для
довготривалих пожеж, зокрема на торфовищах; проведення тендерної
процедури із закупівлі пожежної автоцистерни.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Стеблянка взяти до відома.
2. З метою визначення остаточного обсягу фінансування заходу
передбаченого пунктом 4.4 «Придбання пожежної автоцистерни Головному
управлінню ДСНС України у Полтавській області» на 2022 рік, перенести
розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до регіональної Програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню
на 2021 – 2027 роки» на наступне засідання постійної комісії та наступне
пленарне засідання сесії обласної ради.
21. 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 рішенням другого пленарного засідання
четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 09.04.2021
року № 157 «Про повернення в управління обласної ради комунальних
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підприємств» та рішенням пленарного засідання п’ятої сесії Полтавської
обласної ради восьмого скликання від 06.07.2021 № 223 «Про повернення в
управління обласної ради Обласного комунального виробничого підприємства
теплового господарства «Лубнитеплоенерго» повернуто в управління обласної
ради
Комунальне
підприємство
Полтавської
обласної
ради
«Полтававодоканал», Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство
теплового господарства «Полтаватеплоенерго» та Обласне комунально
виробниче підприємство теплового господарства «Лубнитеплоенерго». З метою
забезпечення виконання Обласної програми фінансової підприємств
комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства
Полтавської області на 2019 – 2021 роки, необхідно внести зміни до графи
«Виконавці» додатку 1 до Програми.
Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житловокомунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та
зв’язку від 04.10.2021 року, збільшити фінансування по напрямку Програми
№ 4 в 2021 році, за рахунок зменшення обсягів фінансування 2020 року, даного
заходу, що не були профінансовані.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо інформування на наступному засіданні постійної комісії з
питання проведення моніторингу стану забезпечення питною водою в області.
В. Куцовол щодо стратегії виведення депресивних регіонів області, зокрема
забезпечення водопостачанням сільських населених пунктів.
Є. Греков щодо презентації результатів моніторингу забезпечення
централізованим водопостачанням в територіальних громадах області
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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 сьомої сесії обласної ради восьмого скликання.
3. Рекомендувати Управлінню житлово-комунального господарства
Полтавської обласної державної адміністрації на наступному засіданні
постійної комісії презентувати звіт про результати проведеного моніторингу
централізованого водопостачання в територіальних громадах області.
22. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 – 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Паутову, яка проінформувала, що зміни пов’язані із збільшенням
орієнтовного обсягу фінансування Фонду розвитку територій області та
удосконаленням інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний портал
«SMART REGION Полтавської області».
17

Голосували: за – 8, 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 сьомої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
23. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН
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