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

м. Полтава

№ 13

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
Стеценко
Вячеслав Васильович
Удовиченко
Андрій Вікторович
Телятник
Руслан Васильович
Відсутні:
Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли
Смірнов
Олександр Михайлович

- перший заступник голови постійної комісії
- секретар постійної комісії

-

-

заступник голови постійної комісії

Склад комісії 11 осіб. Присутні 9 осіб. Кворум є.
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Взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович
Синєгубов
Олег Васильович
Лемешко
Олександр Миколайович
Чепурко
Олексій Григорович
Лунін
Дмитро Сергійович
Греков
Євген Анатолійович
Калінін
Максим Віталійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Панченко
Ігор Ігорович
Дядик
Олег Олегович
Москалик
Іван Володимирович
Кравченко
Дмитро Васильович
Проценко
Руслан Олександрович
Усанова
Ольга Петрівна
Паутова
Тетяна Олександрівна
Запрошені:
Стеблянко
Віктор Миколайович

Онупко
Олена Миколаївна
Ковальська
Віта Володимирівна
Черняк
Ніна Степанівна

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

обласної
обласної
обласної
обласної
обласної

- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- депутат обласної ради
- заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради
- тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
- тимчасово виконувач обов’язків директора
Департаменту економічного розвитку, торгівлі
та залучення інвестицій облдержадміністрації
- директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
- перший заступник директора Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації
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Костенко
Тетяна Вікторівна
Кропивка
Павло Анатолійович
Кулинич
Віталій Іванович
Лисак
Віктор Петрович
Олійник
Віталій Петрович
Пилипенко
Вікторія Миколаївна
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Фролов
Сергій Олександрович
Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Янко
Світлана Антонівна
Вітряк
Тетяна Володимирівна
Бабарика
Валентина Геннадіївна
Ярина
Наталія Іванівна
Ніколаєв
Юрій Євгенійович
Ковшар
Наталія Леонідівна

- 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 виконуючий обов’язки директора
Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
- директор
Департаменту
інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
- начальник Управління майном обласної ради
- директор Департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації
- директор Департаменту культури і туризму
облдержадміністрації
- голова Обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
- переможець конкурсу на посаду директора
Полтавського академічного обласного театру
ляльок
- науковий співробітник комунальної установи
«Рекреаційний
центр
Криворудський»
Полтавської обласної ради
- головний бухгалтер комунальної установи
«Рекреаційний
центр
Криворудський»
Полтавської обласної ради
- директор ОКІА «Новини Полтавщини»
- виконувач обов’язків директора Комунальної
установи «Центр фінансово-статистичного
аналізу
та
матеріально-технічного
забезпечення освітніх закладів» Полтавської
обласної ради

Головуюча повідомила, що проєкт порядку денного засідання постійної
комісії з питань бюджету та управління майном було надіслано членам
постійної комісії на електронну пошту.

4
Запропонувала зняти з порядку денного наступні питання та перенести їх
розгляд на засідання постійної комісії, яке відбудеться 23.12.2021:
1. Про внесення змін до Програми фінансування комунальних установ
природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 роки.
2. Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік.
3. Про організацію та встановлення вартості харчування в закладах загальної
середньої освіти, які належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
Головуюча повідомила, що на розгляд постійної комісії надійшли
питання, які пропонується включити до порядку денного:
1. Про звіт про діяльність ОКІА «Новини Полтавщини» у 2021 році.
2. Про звіт про діяльність Комунальної установи «Центр фінансовостатистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх
закладів» Полтавської обласної ради.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
Головуюча запропонувала проголосувати вцілому за порядок денний:
1. Про укладення контракту з директором Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо»,
який пройшов конкурсний відбір.
2. Про переукладання контракту з директором Полтавського академічного
обласного театру ляльок.
3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023
роки.
4. Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської області на
2022 рік.
5. Про Програму ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини
на період 2022 ‒ 2027 років.
6. Про Обласну програму розвитку закладів позашкільної освіти спортивного та
фізкультурно-оздоровчого спрямування на 2022 ‒ 2026 роки.
7. Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва
в Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки.
8. Про внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській
області на 2021 ‒ 2025 роки.
- Про лист комунальної установи «Рекреаційний центр Криворудський»
Полтавської обласної ради щодо питань діяльності та фінансування
установи.
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9. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 ‒ 2027
роки.
10. Про внесення змін до Комплексної програми комунікацій влади з
громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на
2021 ‒ 2023 роки.
11. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.
12. Про виконання цільової регіональної програми «Власний дім» на
2017 ‒ 2021 роки.
13. Про затвердження цільової обласної програми «Власний дім» на
2022 ‒ 2026 роки.
14. Про внесення змін та доповнень до обласної програми «Громадські
бюджети Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки».
15. Про затвердження Обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської
області на 2022 ‒ 2024 роки».
16. Про реорганізацію комунального підприємства «Полтавська обласна дитяча
клінічна лікарня Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до
комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня
ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
17. Про звіт про діяльність ОКІА «Новини Полтавщини» у 2021 році.
18. Про звіт про діяльність Комунальної установи «Центр фінансовостатистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх
закладів» Полтавської обласної ради.
19. Різне.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 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.
1. Про укладення контракту з директором Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо»,
який пройшов конкурсний відбір.
СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який повідомив, що за результатами конкурсного відбору
підготовлено відповідний проєкт рішення обласної ради, яким передбачено
призначити на умовах контракту Т. Бойка на посаду директора Полтавського

6
обласного
комунального
виробничо-комерційного
«Полтавапаливо» строком на 1 рік.

підприємства

ВИСТУПИЛИ:
Р. Телятник щодо необхідності проведення аудиту діяльності комунального
виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо».
О. Біленький, І. Процай щодо напрацювань робочої групи з вивчення діяльності
Полтавського
обласного
виробничо-комерційного
підприємства
«Полтавапаливо», яке відноситься до об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
І. Москалик щодо ознайомлення з результатами проведення інвентаризації
Полтавського
обласного
виробничо-комерційного
підприємства
«Полтавапаливо».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного взяти до відома.
2. Рекомендувати директору Полтавського обласного комунального
виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо» до 01.06.2022 надати
постійній комісії обласної ради з питань бюджету та управлінням майном звіт
про діяльність зазначеного підприємства за відповідний період роботи.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про укладення контракту з
директором Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного
підприємства «Полтавапаливо», який пройшов конкурсний відбір» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
2. Про переукладання контракту
академічного обласного театру ляльок.

з

директором

Полтавського

СЛУХАЛИ:
С. Сагайдачного, який повідомив, що відповідним проєктом рішення обласної
ради передбачено переукласти контракт з Т. Вітряк на посаді директора
Полтавського академічного обласного театру ляльок строком на 3 роки.
ВИСТУПИЛИ:
Т. Вітряк поінформувала про роботу Полтавського академічного обласного
театру ляльок.
О. Синєгубов щодо підтримки діяльності Полтавського академічного обласного
театру ляльок.
О. Дядик щодо участі дітей з територіальних громад області у заходах театру.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Сагайдачного, Т. Вітряк взяти до відома.
2. Рекомендувати переукласти контракт з Т. Вітряк на посаді директора
Полтавського академічного обласного театру ляльок строком на 3 роки.
3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про переукладання контракту
з директором Полтавського академічного обласного театру ляльок» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного
комунального
підприємства
«Аеропорт-Полтава»
на
2021 ‒ 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
Т. Костенко, яка доповіла, що відповідний проєкт рішення обласної ради
передбачає внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського
обласного
комунального
підприємства
«Аеропорт-Полтава»
на
2021 ‒ 2023 роки в частині уточнення заходів програми на 2021 ‒ 2022 роки.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 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 десятої позачергової сесії обласної ради
восьмого скликання.
4. Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської
області на 2022 рік.
СЛУХАЛИ:
О. Онупко, яка поінформувала, що Програма економічного і соціального
розвитку Полтавської області формується щорічно і містить комплекс заходів,
які фактично компонують виконання всіх обласних програм, що вже
затверджені обласною радою або наразі перебувають у стадії проєктів. Дана
Програма є декларативною, оскільки не забезпечується коштами обласного
бюджету.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Онупко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Програму економічного і
соціального розвитку Полтавської області на 2022 рік» та рекомендувати його
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на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради
восьмого скликання.
5. Про Програму ефективного використання
Полтавщини на період 2022 ‒ 2027 років.

земельних

ресурсів

СЛУХАЛИ:
С. Фролова, який зазначив, що Програма ефективного використання земельних
ресурсів Полтавщини на період 2022 ‒ 2027 років спрямована на реалізацію
Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки. Доповів про
основні напрямки та ключові проблеми у земельній сфері, вирішення яких
передбачено відповідною програмою.
ВИСТУПИЛИ:
І. Процай щодо відповідальності за проведення інвентаризації та паспортизації
земель водного, лісового фондів.
О. Синєгубов щодо участі територіальних громад у відповідних проєктах на
умовах співфінансування із обласною радою.
В. Кордубан щодо нагальної необхідності розроблення комплексних планів
просторового розвитку території територіальних громад та надання їм
фінансової допомоги з обласного бюджету для проведення відповідної роботи.
О. Дядик щодо результатів обговорення проєкту Програми ефективного
використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022 ‒ 2027 років на
засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та
земельних відносин.
А. Удовиченко щодо заходів реагування Департаменту агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації на виявлені випадки відповідних
порушень у земельній сфері; врегулювання проблеми стосовно визначення
статусу полезахисних лісових смуг.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова взяти до відома.
2. Пункт 3 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Організацію
виконання цього рішення покласти на Департамент агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, Управління майном обласної
ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з питань
аграрної політики та земельних відносин, з питань бюджету та управління
майном.
3. Розділ VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
викласти в наступній редакції: «Координація та контроль за виконанням
Програми
здійснюється
Департаментом
агропромислового
розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, Управлінням майном обласної
ради, постійними комісіями: з питань аграрної політики та земельних відносин
Полтавської обласної ради, з питань бюджету та управління майном
Полтавської обласної ради.
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4. Графу «Виконавці» пункту 2 «Інвентаризація земель» та пункту 3
«Проведення паспортизації водних об’єктів, розташованих на території
Полтавської області» Додатку 1. «Напрями діяльності та заходи Програми
ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період
2022 – 2027 років» доповнити словами: «Управління майном обласної ради».
5. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Програму ефективного
використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022 ‒ 2027 років» із
запропонованими змінами та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
6. Про Обласну програму розвитку закладів
спортивного
та
фізкультурно-оздоровчого
2022 ‒ 2026 роки.

позашкільної освіти
спрямування
на

СЛУХАЛИ:
В. Ковальську, яка повідомила, що Обласна програма розвитку закладів
позашкільної освіти спортивного та фізкультурно-оздоровчого спрямування на
2022 – 2026 роки приймається з метою розвитку мережі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, спортивних закладів, фізкультурно-оздоровчих закладів,
гуртків та секцій в закладах освіти. Реалізація заходів програми буде
здійснюватися на умовах співфінансування з бюджетів територіальних громад
області не менше 50%.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Ковальської взяти до відома.
2. Пункт 5 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Організацію
виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації, Управління майном обласної ради, контроль
за його виконанням – на постійні комісії обласної ради з питань освіти, науки та
культури; з питань бюджету та управління майном.
3. Графу «Виконавці» підпунктів 1), 2), 3) пункту 1. Зміцнення матеріальнотехнічної бази, пункту 2. Підтримка дітей та молоді Розділу «НАПРЯМИ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ» Обласної програми розвитку закладів
позашкільної освіти спортивного та фізкультурно-оздоровчого спрямування на
2022 ‒ 2026 роки доповнити словами: «Управління майном обласної ради».
4. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Обласну програму
розвитку закладів позашкільної освіти спортивного та фізкультурнооздоровчого спрямування на 2022 ‒ 2026 роки» із запропонованими змінами та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
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7. Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і
мистецтва в Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
І. Удовиченко, яка повідомила, що відповідний проєкт рішення обласної ради
розроблений з метою забезпечення належного надання послуг населенню в
галузі культури та мистецтва, зокрема передбачено:
- збільшення фінансування за напрямом «Поліпшення матеріальнотехнічної бази обласних закладів, установ культури і мистецтва»
на 1 800,0 тис. грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію будівлі Полтавського обласного театру ляльок;
- збільшення фінансування на 2022 рік за напрямом «Організація та
проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів» на 2 800,0 тис. грн з
урахуванням того, що упродовж року здійснювалося збільшення фінансування
шляхом перерозподілу коштів на підтримку та проведення окремих заходів;
- збільшення фінансування на оплату енергоносіїв професійних
мистецьких закладів: на 2021 рік необхідне збільшення фінансування на
270 тис. грн по даному пункту шляхом перерозподілу коштів за рахунок
Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського; на 2022 рік –
збільшення фінансування на 15 774,0 тис. грн у зв’язку із збільшенням тарифів
на даний вид послуг.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
2. Пункт 2 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Організацію
виконання цього рішення покласти на Департамент культури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації, Управління майном обласної
ради, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з питань
освіти, науки та культури; з бюджету та управління майном».
3. Графу «Відповідальні за виконання» напряму 2. Розвиток культурномистецької інфраструктури, напряму 4. Збереження та популяризація
традиційної народної культури, її самобутності у контексті європейських
цінностей, напряму 6. Розвиток професійних мистецьких закладів доповнити
словами: «Управління майном обласної ради».
4. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на
2021 ‒ 2025 роки» із запропонованими змінами та рекомендувати його на
розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради восьмого
скликання.

11
8. Про внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у
Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки.
- Про лист комунальної установи «Рекреаційний центр
Криворудський» Полтавської обласної ради щодо питань
діяльності та фінансування установи.
СЛУХАЛИ:
І. Удовіченко, яка доповіла, що з метою комплексного розвитку туризму в
Полтавській області та здійснення належного управління Комунальну установу
«Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради передано з
оперативного управління Департаменту культури і туризму Полтавської
обласної державної адміністрації в оперативне управління Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації.
Тому до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на
2021 – 2025 роки внесено відповідні зміни, зокрема, виключено фінансування
зазначеної вище установи.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Удовиченко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на
2021 ‒ 2025 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
9. 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 поінформував, що проєктом рішення внесено зміни до
регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки, зокрема,
передбачено перерозподіл коштів стосовно забезпечення державних
підприємств лісового господарства спеціальною пожежною технікою на
2022 рік. Крім того, передбачено додаткове фінансування заходів з
енергозбереження та проведення ремонтних робіт будівлі Департаменту з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами обласної державної адміністрації. Загалом обсяг фінансування
програми з обласного бюджету збільшується на 10,6 млн грн.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Стеблянка взяти до відома.
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2. Пункт 2 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Організацію
виконання цього рішення покласти на Департамент з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської
обласної державної адміністрації, Управління майном обласної ради, контроль
за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з питань забезпечення
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій; з питань бюджету та управління майном.
3. Графу «Виконавці» заходу 7.2 Забезпечення державних підприємств
лісового господарства спеціальною пожежною технікою доповнити словами:
«Управління майном обласної ради».
4. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 ‒ 2027 роки» із
запропонованими змінами та рекомендувати його на розгляд пленарного
засідання десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
10. Про внесення змін до Комплексної програми комунікацій влади з
громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на
2021 ‒ 2023 роки.
СЛУХАЛИ:
В. Пилипенко, яка поінформувала про мету внесення змін до Комплексної
програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери
в Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки, запланований обсяг фінансування
заходів програми у 2022 році.
ВИСТУПИЛИ:
А. Удовиченко щодо надання інформації про інформаційні ресурси, які
планується використовувати у 2022 році.
О. Дядик щодо сприяння реалізації суспільно-значущих проєктів громадських
організацій на території області та виділення фінансування на ці цілі.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Пилипенко взяти до відома.
2. 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» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
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11. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.
СЛУХАЛИ:
Н. Черняк, яка ознайомила присутніх з основними змінами та доповненнями,
які пропонуються внести зазначеним проєктом рішення.
ВИСТУПИЛИ:
В. Кордубан щодо процедури отримання пільгових путівок для санаторнокурортного лікування.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Н. Черняк 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 десятої позачергової сесії обласної ради восьмого
скликання.
12. Про виконання цільової регіональної програми «Власний дім» на
2017 ‒ 2021 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Янко, яка поінформувала про виконання цільової регіональної програми
«Власний дім» на 2017 ‒ 2021 роки.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Янко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання цільової
регіональної програми «Власний дім» на 2017 ‒ 2021 роки» та рекомендувати
його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради
восьмого скликання.
13. Про затвердження цільової обласної програми «Власний дім» на
2022 ‒ 2026 роки.
СЛУХАЛИ:
С. Янко, яка зазначила, що метою програми «Власний дім» на 2022 ‒ 2026
роки» є поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів шляхом
надання їм пільгових кредитів під 53% річних строком до 20 років.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Янко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження цільової
обласної програми «Власний дім» на 2022 ‒ 2026 роки» та рекомендувати його
на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії обласної ради
восьмого скликання.
14. Про внесення змін та доповнень до обласної програми «Громадські
бюджети Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки».
СЛУХАЛИ:
Т. Паутову, яка зазначила, що проєктом рішення передбачається внесення
наступних змін до обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на
2021 – 2023 роки»:
- розділ ІІІ Програми доповнено фразою «Для виявлення найбільш успішних
лідерів громадської думки, висвітлення досягнень їх роботи та стимулювання
активної участі представників суспільства у громадських бюджетах
Полтавщини в межах заходів Програми щорічно проводиться конкурс «Кращий
менеджер громадських бюджетів. Полтавщина»;
- з метою забезпечення проведення конкурсу додано пункт 2.6 розділу IV
Програми, де передбачено обсяг бюджетних видатків на 2022 рік –
52,0 тис. грн, 2023 рік – 52,0 тис. грн;
- з метою забезпечення фінансування проєктів-переможців Шкільного
громадського бюджету передбачено обсяг бюджетних видатків у 2022 році в
сумі 200,0 тис. грн.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін та
доповнень до обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на
2021 ‒ 2023 роки» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання
десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
15. Про затвердження Обласної програми
Полтавської області на 2022 ‒ 2024 роки».

«Екологічні

ініціативи

СЛУХАЛИ:
Т. Паутову, яка поінформувала, що обласна програма спрямована на вирішення
нагальних проблем та охоплює майже всі територіальні громади Полтавської
області. Реалізація даного проєкту рішення потребуватиме фінансування з
обласного бюджету: у 2022 році – в сумі 6950,0 тис. грн, у 2023 році –
6950,0 тис. грн, у 2024 році – 6950,0 тис. грн.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Паутової взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Обласної
програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022 ‒ 2024 роки» та
рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої позачергової сесії
обласної ради восьмого скликання.
16. Про реорганізацію комунального підприємства «Полтавська обласна
дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради» шляхом приєднання
до комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня
ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
СЛУХАЛИ:
В. Лисака, який проінформував про переваги проведення реорганізацію
комунального підприємства «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня
Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до комунального підприємства
«Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської
обласної ради». Реалізація відповідного рішення дозволить раціонально
використовувати наявні людські та матеріальні ресурси, підвищить
ефективність використання бюджетних коштів у сфері громадського здоров’я
тощо.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Лисака взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію
комунального підприємства «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня
Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до комунального підприємства
«Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської
обласної ради» та рекомендувати його на розгляд пленарного засідання десятої
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання.
17. Про звіт про діяльність ОКІА «Новини Полтавщини» у 2021 році.
СЛУХАЛИ:
Ю. Ніколаєва, який доповів про діяльність ОКІА «Новини Полтавщини» у
2021 році.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо каналів розповсюдження інформації інформаційним
агентством, штатного розкладу агентства.
О. Лемешко щодо збільшення аудиторії відвідувачів інтернет-видання у
2021 році.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Ю. Ніколаєва взяти до відома.
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18. Про звіт про діяльність Комунальної установи «Центр фінансовостатистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх
закладів» Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ:
Н. Ковшар, яка доповіла про діяльність Комунальної установи «Центр
фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення
освітніх закладів» Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Л. Босенко щодо результатів проведення внутрішніх аудитів працівниками
установи у закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету, контролю
за проведенням тендерних процедур тощо.
І. Процай щодо штатного розпису установи.
А. Удовиченко щодо індикаторів ефективності діяльності комунальної
установи, моніторингу якості продуктів харчування у закладах освіти.
В. Ковальська щодо комунікації Центру фінансово-статистичного аналізу та
матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів з територіальними
громадами.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3. Рішення
прийнято.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію Н. Ковшар взяти до відома.
19. Різне.

Голова постійної комісії

Л. БОСЕНКО

Секретар постійної комісії

В. КОРДУБАН

