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

м. Кременчук
с. Потоки

№8

Головуючий: Алексюк Олександр Леонідович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Близнюк Іван Федорович – заступник голови
постійної комісії, Барибіна Яніна Олександрівна, Сазонов Олег Юрійович.
Відсутні члени постійної комісії: Панкратьєв Олег Анатолійович – секретар
постійної комісії, Проценко Руслан Олександрович, Степаненко Ірина
Вікторівна.
Склад комісії 7 депутатів. Присутні 4 депутатів. Кворум засідання є.
Взяли участь:
Паутова
Тетяна Олександрівна

− заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Запрошені:
Трохименко
Марина Володимирівна

− начальник Управління молоді
обласної державної адміністрації

та

спорту

Представники засобів масової інформації.
Комісія перевірила стан готовності новозбудованих спортивних
майданчиків за адресами: вул. Олександра Білаша, буд. 32, м. Кременчук
(Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний») – мультифункціональний
майданчик; вул. Олександра Білаша, буд. 5, м. Кременчук – спортивний
майданчик з вуличним тренажерним обладнанням та вул. Центральна, буд. 5,
с. Потоки (Потоківська гімназія № 33) – спортивний майданчик зі штучним
покриттям розміром 42х22 м.
О. Алексюк ознайомив присутніх із проєктом порядку денного засідання
комісії, запропонував визначитись і проголосувати за основу та вцілому.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний.
Сформований порядок денний:
1. Про стан будівництва спортивних майданчиків, що реалізуються за
кошти обласного бюджету за адресами: вул. Олександра Білаша, буд. 32,
м. Кременчук (Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний»), вул. Олександра
Білаша, буд. 5, м. Кременчук, вул. Центральна, буд. 5, с. Потоки (Потоківська
гімназія № 33).
2. Різне.
Перед початком розгляду питань порядку денного О. Алексюк нагадав, 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, вони мають врегулювати його шляхом самостійного публічного
оголошення про це безпосередньо до початку розгляду відповідного питання
під час засідання.
Розгляд питань порядку денного.
1. Про стан будівництва спортивних майданчиків, що реалізуються за кошти
обласного бюджету за адресами: вул. Олександра Білаша, буд. 32,
м. Кременчук (Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний»),
вул. Олександра Білаша, буд. 5, м. Кременчук, вул. Центральна, буд. 5,
с. Потоки (Потоківська гімназія № 33).
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що відповідно до обласної
Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017 – 2020 роки в частині
розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації
спортивних споруд, на умовах співфінансування з обласного бюджету
здійснювалась закупівля з монтажем сучасних спортивних майданчиків, а за
рахунок місцевих бюджетів виконувались підготовчі роботи – основа для
вкладання майданчика, огорожа, освітлення. З обласного бюджету було
профінансовано та виконано в повному обсязі зазначені роботи в 2018 та
2019 роках. Натомість, Кременчуцькою міською радою недотримано
облаштування спортивних майданчиків відповідно до узгоджених умов
співфінансування.
Повідомив, що планується оглянути стан спортивних майданчиків інших
територіальних громад.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Сазонов повідомив, що наразі чимало територіальних громад подали
заявки на будівництво спортивних майданчиків, маючи готову основу, огорожу
та систему освітлення.
Я. Барибіна поцікавилася, хто підписував акти приймання-передачі щодо
готовності облаштування спортивних майданчиків.
О. Алексюк частково надав відповідь.
І. Близнюк відзначив, що з обласного бюджету фінансується закупівля з
монтажем сучасних спортивних майданчиків, а основа, огорожа та освітлення
здійснюється за рахунок місцевого бюджету.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, О. Сазонов,
Я. Барибіна та М. Трохименко.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до Полтавської обласної державної адміністрації щодо:
1.1) припинення співфінансування з обласного бюджету облаштування
спортивних
майданчиків
зі
штучним
покриттям,
воркаутів
та
мультифункціональних майданчиків на території Кременчуцької міської
територіальної громади до повного усунення виявлених недоліків;
1.2) проведення роботи по з’ясуванню обставин відсутності спортивного
інвентарю на майданчиках Кременчуцької міської територіальної громади, на
які були виділені кошти з обласного бюджету.
2. Звернутися до Кременчуцької міської ради щодо надання інформації
про причини недотримання облаштування спортивних майданчиків зі штучним
покриттям, воркаутів та мультифункціональних майданчиків відповідно до
проектно-кошторисної документації.
2. У «Різному» виступів не було.

Голова постійної комісії

О. АЛЕКСЮК

