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

м. Полтава

№7

Головуючий: Близнюк Іван Федорович – заступник голови постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Панкратьєв Олег Анатолійович – секретар
постійної комісії, Барибіна Яніна Олександрівна, Сазонов Олег Юрійович,
Степаненко Ірина Вікторівна.
Відсутні члени постійної комісії: Алексюк Олександр Леонідович – голова
постійної комісії, Проценко Руслан Олександрович.
Склад комісії 7 депутатів. Присутні 5 депутатів. Кворум засідання є.
Взяли участь:
Лунін
Дмитро Сергійович
Паутова
Тетяна Олександрівна
Левакіна
Оксана Віталіївна
Синявська
Тамара Григорівна

− перший заступник голови обласної державної
адміністрації
− заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради
− заступник керуючого справами – начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності ради виконавчого апарату обласної
ради
− начальник відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

Запрошені:
Буцький
Олександр Валерійович
Мороховець
Ігор Анатолійович
Семеняга
Костянтин Володимирович
Трохименко
Марина Володимирівна

− радник голови Полтавської обласної ради
− заступник начальника управління майном
обласної ради
− директор Полтавської обласної школи вищої
спортивної майстерності
− начальник Управління молоді та спорту
обласної державної адміністрації
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Представники засобів масової інформації.
І. Близнюк ознайомив присутніх із проєктом порядку денного засідання
комісії, запропонував визначитись і проголосувати за основу та вцілому:
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний.
Сформований порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про створення Комунальної
установи Полтавської обласної ради "Центр олімпійської підготовки"».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму розвитку
фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки».
3. Різне.
І. Близнюк ознайомив з регламентом роботи засідання постійної комісії, а
саме: для інформації з питань порядку денного – до 10 хв., для співдоповіді – до
5 хв., виступаючим – до 3 хв., загальний час для обговорення питань – до 15 хв.
В обговоренні питань порядку денного в першу чергу слово надається членам
постійної комісії. Запропонував визначитись і проголосувати за регламент
роботи засідання постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований регламент роботи засідання постійної комісії.
Перед початком розгляду питань порядку денного І. Близнюк 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 проєкт рішення обласної ради «Про створення Комунальної установи
Полтавської обласної ради "Центр олімпійської підготовки"».
СЛУХАЛИ: М. Трохименко, яка проінформувала, що прийняття цього рішення
сприятиме розвитку спорту у Полтавській області, залученню дітей та молоді до
занять олімпійськими та паралімпійськими видами спорту, проведенню
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навчально-тренувальних зборів серед збірних команд з різних видів спорту,
популяризації серед населення рухової активності та здорового способу життя.
ВИСТУПИЛИ:
О. Буцький надав роз’яснення, що являє собою центр олімпійської
підготовки відповідно до Положення про центр олімпійської підготовки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 948 (із
змінами та доповненнями).
Д. Лунін повідомив, що назву комунальної установи можна змінити.
К. Семеняга розповів, що в Полтавській області є Полтавська обласна
школа вищої спортивної майстерності, яка займається підготовкою спортсменів
національних збірних команд України з олімпійських видів спорту, здатних
успішно виступати на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, інших
міжнародних та всеукраїнських змаганнях.
Я. Барибіна запитала щодо функціоналу установи, що створюється.
Д. Лунін надав відповідь.
О. Сазонов запропонував змінити назву комунальної установи.
В обговоренні взяли участь: І. Близнюк, Д. Лунін, О. Сазонов,
Я. Барибіна, К. Семеняга, О. Буцький, О. Панкратьєв, М. Трохименко та
І. Мороховець.
І. Близнюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
2. Змінити назву Комунальної установи Полтавської обласної ради "Центр
олімпійської підготовки" на Комунальну установу Полтавської обласної ради
"Центр спортивної підготовки".
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
підготувати та внести доопрацьований проєкт рішення обласної ради з
урахуванням внесених змін.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму розвитку
фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки».
СЛУХАЛИ: М. Трохименко, яка проінформувала, що проєктом рішення
передбачено затвердження обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021–2024 роки, яка містить порядки виплати винагород
спортсменам області – переможцям та призерам міжнародних та
всеукраїнських змагань, напрями і заходи на 4 роки, спрямовані на
забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
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ВИСТУПИЛИ:
І. Близнюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
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».
3. Різне.
Д. Лунін проінформував, що на сьогодні в Полтавській області є
6 спортивних недобудованих об’єктів, які включені до переліку будівництва по
державній програмі. Також у 2022 році планується побудувати льодовий палац
спорту, 395 спортивних майданчиків.

Заступник голови постійної комісії

І. БЛИЗНЮК

Секретар постійної комісії

О. ПАНКРАТЬЄВ

