ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань
молодіжної політики, спорту та туризму
08 грудня 2021 року

м. Полтава

№9

Головуючий: Алексюк Олександр Леонідович – голова постійної комісії
обласної ради.
Присутні члени постійної комісії: Близнюк Іван Федорович – заступник голови
постійної комісії, Панкратьєв Олег Анатолійович – секретар постійної
комісії, Барибіна Яніна Олександрівна, Проценко Руслан Олександрович,
Сазонов Олег Юрійович, Степаненко Ірина Вікторівна.
Склад комісії 7 депутатів. Присутні 7 депутатів. Кворум засідання є.
Взяли участь:
Гранчак
Наталія Степанівна
Дядик
Олег Олегович
Метельська
Лариса Євгеніївна

− депутат обласної ради
− депутат обласної ради
− заступник начальника відділу юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної
ради

Запрошені:
Буцький
Олександр Валерійович
Трохименко
Марина Володимирівна

− радник голови Полтавської обласної ради
− начальник Управління молоді
обласної державної адміністрації

та

спорту

Представники засобів масової інформації.
О. Алексюк ознайомив присутніх із проєктом порядку денного засідання
комісії, запропонував визначитись і проголосувати за основу та вцілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
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ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний.
Сформований порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 роки».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про створення Молодіжної ради
при Полтавській обласній раді».
3. Про розгляд звернення директора Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка Л. Крупіної щодо заміни штучного покриття
футбольного майданчика на території Кременчуцького педагогічного коледжу
імені А.С. Макаренка за адресою: вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук.
4. Про розгляд звернення Великобудищанського сільського голови
Миргородського району М. Шаблія щодо облаштування спортивного
майданчика зі штучним покриттям розміром 42х22 м в селі Бобрик
Миргородського району Полтавської області.
5. Про розгляд звернення Великобудищанського сільського голови
Миргородського району М. Шаблія щодо облаштування спортивного
майданчика зі штучним покриттям розміром 42х22 м в селі Мартинівка
Миргородського району Полтавської області.
6. Про розгляд звернення заступника голови ПООФСТ «Динамо» України
С. Порада щодо заміни системи освітлення футбольного поля, встановлення
систем освітлення та озвучення стадіону «Динамо».
7. Різне.
Перед початком розгляду питань порядку денного О. Алексюк нагадав, що
відповідно до Рекомендацій з питань 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 обласної
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 роки».
СЛУХАЛИ: М. Трохименко, яка проінформувала, що внесення змін до обласної
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки дасть
можливість забезпечити фінансування підготовки та участі спортсменів області
різних вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського та регіонального
рівнів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.
ВИСТУПИЛИ:
І. Степаненко запропонувала Управлінню молоді та спорту Полтавської
обласної державної адміністрації надати постійній комісії інформацію щодо
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запланованих
заходів,
які
передбачають
залучення
представників
територіальних громад у спортивних заходах регіонального та всеукраїнського
рівня у 2022 році.
Р. Проценко запропонував протокольно доручити розглянути проєкт
обласної програми підтримки ДЮСШ на засіданні постійної комісії з питань
молодіжної політики, спорту та туризму.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, О. Панкратьєв,
О. Сазонов,
Р. Проценко,
І. Степаненко,
О. Дядик,
О. Буцький
та
М. Трохименко.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 роки».
3. Рекомендувати Управлінню молоді та спорту Полтавської обласної
державної адміністрації надати постійній комісії інформацію щодо
запланованих
заходів,
які
передбачають
залучення
представників
територіальних громад у спортивних заходах регіонального та всеукраїнського
рівня у 2022 році.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про створення Молодіжної ради при
Полтавській обласній раді».
СЛУХАЛИ: Л. Метельську, яка проінформувала, що пропонується створити
Молодіжну раду при Полтавській обласній раді як консультативно-дорадчий
орган з питань молодіжної політики, погодити положення про Молодіжну раду
при Полтавській обласній раді.
ВИСТУПИЛИ:
І. Близнюк запропонував підтримати проєкт рішення «Про створення
Молодіжної ради при Полтавській обласній раді».
О. Алексюк запропонував визначитись і проголосувати за пропозицію
І. Близнюка.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 1, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 6.
Р. Проценко запропонував направити на доопрацювання проєкт рішення
«Про створення Молодіжної ради при Полтавській обласній раді» та
рекомендувати голові обласної ради утворити робочу групу з вивчення питання
щодо створення Молодіжної ради при Полтавській обласній раді, до складу якої
включити членів постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та
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туризму, представників Управління молоді та спорту Полтавської обласної
державної адміністрації та виконавчого апарату обласної ради.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, Я. Барибіна,
Р. Проценко, І. Степаненко, Н. Гранчак, О. Дядик, М. Трохименко та
Л. Метельська.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Л. Метельської взяти до відома.
2. Направити на доопрацювання проєкт рішення «Про створення
Молодіжної ради при Полтавській обласній раді».
3. Рекомендувати голові обласної ради утворити робочу групу з вивчення
питання щодо створення Молодіжної ради при Полтавській обласній раді, до
складу якої включити членів постійної комісії з питань молодіжної політики,
спорту та туризму, представників Управління молоді та спорту Полтавської
обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної ради.
3. Про розгляд звернення директора Кременчуцького педагогічного коледжу
імені А.С. Макаренка Л. Крупіної щодо заміни штучного покриття
футбольного майданчика на території Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка за адресою: вул. Лізи Чайкіної, 33,
м. Кременчук.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що надійшло звернення
директора Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка
Л. Крупіної щодо заміни штучного покриття футбольного майданчика на
території Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка за
адресою: вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Алексюка взяти до відома.
2. Погодити заміну штучного покриття футбольного майданчика на
території Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка за
адресою: вул. Лізи Чайкіної, 33, м. Кременчук та рекомендувати Полтавській
обласній державній адміністрації внести до загального переліку місць
встановлення спортивних майданчиків цю адресу.
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4. Про розгляд звернення Великобудищанського сільського голови
Миргородського району М. Шаблія щодо облаштування спортивного
майданчика зі штучним покриттям розміром 42х22 м в селі Бобрик
Миргородського району Полтавської області.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який поінформував, що надійшла заявка від
Великобудищанського сільського голови Миргородського району М. Шаблія
щодо облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром
42х22 м в селі Бобрик Миргородського району Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Алексюка взяти до відома.
2. Погодити облаштування спортивного майданчика зі штучним
покриттям розміром 42х22 м в селі Бобрик Миргородського району Полтавської
області та рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести
до загального переліку місць встановлення спортивних майданчиків цю адресу.
5. Про розгляд звернення Великобудищанського сільського голови
Миргородського району М. Шаблія щодо облаштування спортивного
майданчика зі штучним покриттям розміром 42х22 м в селі Мартинівка
Миргородського району Полтавської області.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував про те, що надійшла заявка від
Великобудищанського сільського голови Миргородського району М. Шаблія
щодо облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром
42х22 м в селі Мартинівка Миргородського району Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Алексюка взяти до відома.
2. Погодити облаштування спортивного майданчика зі штучним
покриттям розміром 42х22 м в селі Мартинівка Миргородського району
Полтавської області та рекомендувати Полтавській обласній державній
адміністрації внести до загального переліку місць встановлення спортивних
майданчиків цю адресу.
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6. Про розгляд звернення заступника голови ПООФСТ «Динамо» України
С. Порада щодо заміни системи освітлення футбольного поля, встановлення
систем освітлення та озвучення стадіону «Динамо».
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що надійшло звернення від
заступника голови ПООФСТ «Динамо» України С. Поради щодо заміни
системи освітлення футбольного поля, встановлення систем освітлення та
озвучення стадіону «Динамо».
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запропонував проголосувати за перенесення розгляду
питання на наступне засідання постійної комісії та запросити заступника голови
ПООФСТ «Динамо» України С. Пораду.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
Перенести розгляд питання на наступне засідання постійної комісії та
запросити заступника голови ПООФСТ «Динамо» України С. Пораду.
7. Різне.
О. Алексюк озвучив зауваження до Департаменту будівництва,
містобудування і архітектури облдержадміністрації стосовно будівництва
сучасних спортивних майданчиків на умовах співфінансування, а саме:
- відсутність воріт у складі комплектуючих для облаштування сучасних
спортивних майданчиків зі штучним покриттям розміром 42х22 м;
- внесення адреси Кременчуцької школи № 10 до переліку місць
встановлення сучасних спортивних майданчиків без погодження постійною
комісією з питань молодіжної політики, спорту та туризму.
Я. Барибіна повідомила, що в другій половині грудня планується провести
розширений круглий стіл «Природно-заповідний фонд Полтавщини та туризм:
стан, перспективи розвитку».

Голова постійної комісії

О. АЛЕКСЮК

Секретар постійної комісії

О. ПАНКРАТЬЄВ

