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

м. Полтава

№5

Головуючий: Алексюк Олександр Леонідович – голова постійної комісії
обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.
Присутні члени постійної комісії: Близнюк Іван Федорович – заступник голови
постійної комісії, Панкратьєв Олег Анатолійович – секретар постійної комісії
(зв’язок через відеоконференцію), Барибіна Яніна Олександрівна, Проценко
Руслан Олександрович, Сазонов Олег Юрійович, Степаненко Ірина Вікторівна.
Склад комісії 7 депутатів. Присутні 7 депутатів. Кворум засідання є.
Взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович
Лемешко
Олександр Миколайович
Чепурко
Олексій Григорович
Лунін
Дмитро Сергійович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Гранчак
Наталія Степанівна
Грекова
Марина Миколаївна
Паутова
Тетяна Олександрівна
Левакіна
Оксана Віталіївна
Синявська
Тамара Григорівна

− голова обласної ради
− перший заступник голови обласної ради
− заступник голови обласної ради
− перший заступник голови обласної державної
адміністрації
− заступник
голови
обласної
державної
адміністрації
− депутат обласної ради
− депутат обласної ради
− 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
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Запрошені:
Буцький
Олександр Валерійович
Верещака
Олександр Юрійович
Громцева
Світлана Сергіївна
Демчук
Анатолій Миколайович
Дорош
Сергій Петрович
Захарченко
Тарас Анатолійович
Калаптуровська
Людмила Миколаївна
Кривошеєв
Юрій Борисович
Котьман
Сергій Володимирович
Мороховець
Ігор Анатолійович
Сагайдачний
Сергій Тимофійович
Семеняга
Костянтин Володимирович
Сердюк
Людмила Вікторівна
Трохименко
Марина Володимирівна
Черниш
Віктор Володимирович

− радник голови Полтавської обласної ради
− начальник Полтавського регіонального центру
з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» Полтавської обласної ради
− директор комунальної установи «Обласний
молодіжний центр» Полтавської обласної ради
− директор Комунального закладу дитячоюнацька спортивна школа «Олімпійські надії»
Полтавської обласної ради
− директор Комунального закладу дитячоюнацької
спортивної
школи
імені
О. Бутовського Полтавської обласної ради
− в.о.
директора
Комунального
закладу
Полтавської обласної ради «Спортивний центр
Полтавщини»
− директор Полтавського обласного центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
− помічник народного депутата України К. Касая
− директор Полтавської обласної дитячоюнацької реабілітаційно-спортивної школи
інвалідів
− заступник начальника управління майном
обласної ради
− начальник управління майном обласної ради
− директор Полтавської обласної школи вищої
спортивної майстерності
− директор Полтавського обласного дитячого
оздоровчого центру «Маяк»
− начальник Управління молоді та спорту
обласної державної адміністрації
− директор
СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОГО
КОМПЛЕКСУ «ЛТАВА»

Представники засобів масової інформації.
О. Алексюк ознайомив присутніх із проєктом порядку денного засідання
комісії, запропонував визначитись і проголосувати за основу:
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
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О. Алексюк запропонував визначитись і проголосувати за пропозицію
Я. Барибіної про включення до порядку денного засідання комісії питання щодо
проведення розширеного круглого столу «Природно-заповідний фонд
Полтавщини та туризм: стан, перспективи розвитку».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
О. Алексюк запропонував визначитись і проголосувати за пропозицію
І. Степаненко про включення до порядку денного засідання комісії питання
щодо внесення до порядку денного засідання постійної комісії з питань
молодіжної політики, спорту та туризму ключових питань порядку денного
сесії, що стосуються Стратегії розвитку, виконання бюджету області, внесення
змін до цільових програм та заслуховування звітів про їх виконання.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
О. Алексюк запропонував визначитись і проголосувати за пропозицію
Р. Проценко щодо виключення із порядку денного засідання постійної комісії
питання «Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття
цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка
Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області»:
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 3, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 4.
О. Алексюк запропонував питання порядку денного засідання постійної
комісії «Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття
цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка
Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» залишити без
розгляду до прибуття на засідання постійної комісії О. Панкратьєва, а потім
повернутися до голосування за дане питання, запропонував визначитись і
проголосувати:
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
О. Алексюк запропонував визначитись і проголосувати за порядок денний
вцілому:
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний.
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Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про передачу в управління
обласній державній адміністрації Комунального закладу Полтавської обласної
ради «Спортивний центр Полтавщини».
2. Про звіти керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які
належать до галузі молоді та спорту та є у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області за 2020 рік.
3. Про виконання обласної Програми з оздоровлення та відпочинку дітей
на 2020 – 2024 роки в частині підготовки і проведення оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2021 року.
4. Про розгляд звернення народного депутата України О. Кулініча.
5. Про розгляд звернення депутата Полтавської обласної ради
О. Лемешка.
6. Про розгляд звернення голови Білоцерківської сільської ради
І. Лещенка.
7. Про розгляд звернення заступника голови ПООФСТ «Динамо» України
О. Бортнік.
8. Про фінансування призерів обласних спортивних змагань «Краще
спортивне село Полтавщини 2021 року» і «Краща спортивна громада
Полтавщини 2021 року».
9. Про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань
гуманітарної та інформаційної політики від 14.04.2021 р.
10. Про результати участі збірної команди Полтавської області у
ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів
України, депутатів обласних, територіальних громад районних, міських (міст
обласного значення), сільських та селищних рад у м. Чорноморськ Одеської
області.
11. Про розгляд звернення народного депутата України К. Касая.
12. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття
цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка
Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
13. Про проєкт рішення обласної ради «Про приймання цілісного
майнового комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс міста
Гребінка» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
14. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 роки».
15. Про проєкт рішення обласної ради «Про приймання комплексу
будівель і споруд за адресою: провулок Шкільний, 6, с. Сухорабівка Полтавської
області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
16. Про будівництво спортивного майданчика в с. Клепачі Хорольської ТГ.
17. Про виділення коштів Кременчуцькій міській раді в сумі 250 тис. грн
на придбання спеціалізованого спортивного інвентарю для Комунального
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закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячоюнацька спортивна школа № 1» Кременчуцької міської ради Кременчуцького
району Полтавської області.
18. Про проведення розширеного круглого столу «Природно-заповідний
фонд Полтавщини та туризм: стан, перспективи розвитку».
19. Про внесення до порядку денного засідань постійної комісії з питань
молодіжної політики, спорту та туризму ключових питань порядку денного
сесії, що стосуються Стратегії розвитку, виконання бюджету області, внесення
змін до цільових програм та заслуховування звітів про їх виконання.
20. 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 передачу в управління обласній
державній адміністрації Комунального закладу Полтавської обласної ради
«Спортивний центр Полтавщини».
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який проінформував, що згідно з цим проєктом
рішення для підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області, удосконалення їх структури та оптимізації управління ними
Комунальний заклад Полтавської обласної ради «Спортивний центр
Полтавщини» передається в управління Полтавській обласній державній
адміністрації.
М. Трохименко, яка повідомила, що до кінця року заплановане
фінансування цього закладу в розмірі 19 млн грн.
Т. Захарченка, який більш детально розповів про структуру, кількість
працюючих, ігрові види спорту, якими будуть займатися у комунальному
закладі.
ВИСТУПИЛИ:
Р. Проценко запитав, коли буде повноцінне функціонування закладу та
який розмір фінансування передбачається.
М. Трохименко надала відповідь.
Я. Барибіна уточнила щодо штатного розпису закладу.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформації С. Сагайдачного, М. Трохименко та Т. Захарченка взяти до
відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про передачу в управління
обласній державній адміністрації Комунального закладу Полтавської обласної
ради "Спортивний центр Полтавщини"».
2. Про звіти керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які
належать до галузі молоді та спорту та є у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області за 2020 рік.
СЛУХАЛИ: М. Трохименко, яка проінформувала, що всі керівники обласних
закладів молоді та спорту, що знаходяться у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ і міст Полтавської області надали звіти за 2020 рік. Державні
та цільові програми і календарні плани виконувались у повному обсязі.
Фінансове забезпечення здійснювалось завдяки ефективному використанню
бюджетних коштів.
ВИСТУПИЛИ:
А. Демчук розповів про діяльність Комунального закладу дитячо-юнацька
спортивна школа «Олімпійські надії» Полтавської обласної ради за 2020 рік.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Д. Лунін, І. Близнюк,
О. Сазонов, І. Степаненко, Р. Проценко, Н. Гранчак, К. Семеняга та С. Дорош.
О. Алексюк запропонував інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
3. Про виконання обласної Програми з оздоровлення та відпочинку дітей на
2020 – 2024 роки в частині підготовки і проведення оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2021 року.
СЛУХАЛИ: М. Трохименко, яка проінформувала, що в цьому році будуть
працювати 18 з 27 позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Розпочали свою роботу 15 із 18 закладів, в яких перебуває 1635 дітей. У цьому
оздоровчому сезоні всі заклади планують працювати у три та чотири зміни.
Термін оздоровчої зміни – 21 день, середня вартість путівки – 10 187,0 грн для
дитини з 11 до 17 років та 10 160,0 грн для дитини з 7 до 10 років, харчування
заплановано від 100 до 150 грн на добу. В області проведено попередні
комплексні перевірки технічного й санітарного станів територій, будівель,
споруд та обладнання позаміських дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку. За оперативними даними, усього на організацію та проведення
літньої оздоровчої кампанії планується залучити 131 млн 333 тис. грн, із яких
106 млн 141 тис. грн − кошти обласного та місцевих бюджетів.
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У 2021 році, як і в попередніх роках, в області продовжує діяти механізм
відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам за надані послуги з
оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях із дітьми, за
рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Самостійний вибір сім’єю
дитячого закладу залишається пріоритетом забезпечення державних гарантій
щодо доступності послуг з оздоровлення та відпочинку для кожної дитини, а
надто якщо дитина потребує особливої соціальної уваги та підтримки.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Д. Лунін, М. Трохименко та
Н. Гранчак.
О. Алексюк запропонував інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію М. Трохименко взяти до відома.
4. Про розгляд звернення народного депутата України О. Кулініча.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який зачитав звернення народного депутата України
О. Кулініча щодо присвоєння статусу обласного турніру з міні-футболу
ім. О.Г. Лелеченка.
ВИСТУПИЛИ:
І. Близнюк запропонував підтримати звернення народного депутата
України О. Кулініча.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Алексюка взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації включити
турнір з міні-футболу ім. О.Г. Лелеченка до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
5. Про розгляд звернення депутата Полтавської обласної ради О. Лемешка.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував про звернення депутата
Полтавської обласної ради О. Лемешка щодо покращення житлових умов
спортсмена з м. Полтава Л. Лемешка.
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ВИСТУПИЛИ:
Д. Лунін запропонував розглядати питання щодо заохочення кращих
спортсменів області після участі спортсменів Полтавської області в
Олімпійських іграх у Токіо.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, О. Лемешко, М. Трохименко та
Я. Барибіна.
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 О. Алексюка взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації в
установленому порядку розглянути можливість виплати разової винагороди на
вирішення соціально-побутових питань Л. Лемешку.
6. Про розгляд звернення голови Білоцерківської сільської ради І. Лещенка.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що надійшла заявка від
Білоцерківського сільського голови Миргородського району І. Лещенка щодо
будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром 42х22 м
за адресою: вул. Лесі Українки, 30, с. Білоцерківка Миргородського району
Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
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 О. Алексюка взяти до відома.
2. Погодити облаштування спортивного майданчика із штучним покриттям
розміром 42х22 м по вул. Лесі Українки, 30, с. Білоцерківка, Миргородський р-н
та рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести до
загального переліку місць встановлення спортивних майданчиків цю адресу.
7. Про розгляд звернення заступника голови ПООФСТ «Динамо» України
О. Бортнік.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував про звернення заступника
голови ПООФСТ «Динамо» України О. Бортнік щодо облаштування
спортивного майданчика із штучним покриттям розміром 42х22 м по
вул. Лідова, 4, м. Полтава.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Буцький розповів, що основа спортивного майданчика за цією адресою
підготовлена, необхідно замінити покриття.
І. Близнюк зауважив, що проводиться велика кількість навчальнотренувальних занять на зазначеному спортивному майданчику, тому покриття
має бути якісне.
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 О. Алексюка взяти до відома.
2. Погодити облаштування спортивного майданчика із штучним
покриттям розміром 42х22 м по вул. Лідова, 4, м. Полтава та рекомендувати
Полтавській обласній державній адміністрації внести до загального переліку
місць встановлення спортивних майданчиків цю адресу.
О. Панкратьєв приєднався через відеозв’язок до засідання постійної
комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму.
О. Алексюк запропонував визначитись і проголосувати за те, щоб
залишити для розгляду питання порядку денного засідання постійної комісії
«Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття цілісного
майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної
школи олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка Зіньківської
міської ради Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2.
ВИРІШИЛИ:
Залишити для розгляду питання порядку денного засідання постійної
комісії «Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття
цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка
Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
8. Про фінансування призерів обласних спортивних змагань «Краще спортивне
село Полтавщини 2021 року» і «Краща спортивна громада Полтавщини
2021 року».
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що в цьому році проводяться
обласні спортивні змагання «Краще спортивне село Полтавщини 2021 року» і
«Краща спортивна громада Полтавщини 2021 року», але є питання з
фінансуванням призерів цих спортивних змагань.
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ВИСТУПИЛИ:
М. Трохименко повідомила, що планується внести зміни до обласної
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки в частині
фінансування на здійснення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів
з неолімпійських видів спорту.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Д. Лунін, Я. Барибіна,
Р. Проценко, І. Степаненко, О. Сазонов та М. Трохименко.
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 О. Алексюка взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
передбачити фінансування призерів обласних спортивних змагань «Краще
спортивне село Полтавщини 2021 року» і «Краща спортивна громада
Полтавщини 2021 року».
9. Про рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики від 14.04.2021 р.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що Комітет Верховної Ради
України з питань гуманітарної та інформаційної політики за результатами
виїзного засідання Комітету на тему: «Захист прав дітей в умовах
адміністративно-територіальної
реформи
та
реформування
системи
інституційного догляду та виховання дітей Київської області» прийняв
відповідні рекомендації від 14.04.2021 р.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Степаненко, Р. Проценко,
Д. Лунін, Н. Гранчак та О. Сазонов.
О. Алексюк запропонував інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Алексюка взяти до відома.
10. Про результати участі збірної команди Полтавської області у
ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів
України, депутатів обласних, територіальних громад районних, міських (міст
обласного значення), сільських та селищних рад у м. Чорноморськ Одеської
області.
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СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що збірна команда Полтавської
області з 07 по 12 червня 2021 року взяла участь у ІІІ етапі Всеукраїнської
спартакіади серед депутатів рад усіх рівнів, який проводився у м. Чорноморську
Одеської області і посіла загальнокомандне 2 місце серед збірних команд
областей України. У змаганнях з шахів Музика Таміла та Зінченко Тарас
зайняли 1 місце, що дало змогу команді Полтавської області з шахів у
загальному заліку зайняти 1 загальнокомандне місце. У змаганнях з настільного
тенісу Тетяна Тарапунець посіла 2 місце, Олександр Левицький посів 3 місце,
команда посіла 1 загальнокомандне місце. В змаганнях з волейболу –
2 загальнокомандне місце. В змаганнях з футзалу команда посіла
2 загальнокомандне місце. В змаганнях з шашок команда посіла
12 загальнокомандне місце.
Л. Калаптуровська додала, що збірну команду з волейболу до змагань
готував тренер – Сергій Володимирович Котьман, з футзалу – Олег Юрійович
Власенко.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запропонував інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
Інформації О. Алексюка та Л. Калаптуровської взяти до відома.
11. Про розгляд звернення народного депутата України К. Касая.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що звертається народний
депутат України К. Касай щодо передачі картодрому «Лтава» на баланс
Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ:
І. Степаненко запропонувала надати слово директору СПОРТИВНОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛТАВА» В. Чернишу та Ю. Кривошеєву,
помічнику народного депутата України К. Касая.
В. Черниш розповів, що комплекс був збудований у 1988 році. За своїми
характеристиками, він досі вважається одним з найкращих на території України.
Траса у 1 км 50 м, відповідає міжнародним стандартам. Кожного року на
«Лтаві» проходять всеукраїнські змагання: Чемпіонат України, Кубки України,
картинг, мотозмагання, автомобільні змагання. Сезон починається у березніквітні і триває до жовтня-листопада.
Ю. Кривошеєв повідомив, що К. Касай проводив зустрічі з Комітетом
Верховної Ради з питань спорту, керівництвом Міністерства спорту і отримав
велику підтримку, вважає, що Полтавська міська рада також буде не
заперечувати проти передачі картодрому на баланс Полтавської обласної ради.
О. Чепурко запитав щодо фінансування картодрому з міського бюджету.
В. Черниш надав відповідь.
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В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Д. Лунін, І. Близнюк,
О. Чепурко, В. Черниш, І. Степаненко та Ю. Кривошеєв.
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 О. Алексюка взяти до відома.
2. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкт
рішення обласної ради «Про надання згоди на приймання СПОРТИВНОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛТАВА» у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
3. Внести на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради
восьмого скликання відповідний проєкт рішення.
12. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на прийняття
цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка
Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який проінформував, що проєкт рішення
підготовлений управлінням майном обласної ради на підставі рішення
Зіньківської міської ради від 11 червня 2021 року «Про безоплатну передачу
закладу позашкільної освіти – "Зіньківська СДЮСШОР" та її цілісного
майнового комплексу з комунальної власності Зіньківської міської ради у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
ВИСТУПИЛИ:
Д. Лунін розповів, що Зіньківська спеціалізована дитячо-юнацька
спортивна школа олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка одна з
найкращих шкіл відповідного профілю в Україні.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Мороховець, Р. Проценко,
І. Степаненко та М. Трохименко.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на
прийняття цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої дитячоюнацької спортивної школи олімпійського резерву з гандболу імені
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В.П. Літвішка Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області».
13. Про проєкт рішення обласної ради «Про приймання цілісного майнового
комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс міста Гребінка» у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який проінформував, що проєктом рішення
передбачається прийняти цілісний майновий комплекс комунального закладу
«Спортивний комплекс міста Гребінка» у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що сприятиме ефективному
використанню майна, що знаходиться на території області, популяризації
спорту, а також підвищенню рівня спортивних досягнень в області.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Д. Лунін та І. Близнюк.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання цілісного
майнового комплексу комунального закладу «Спортивний комплекс міста
Гребінка» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
14. 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 проєктом рішення
передбачається внести зміни до обласної Програми розвитку фізичної культури
і спорту на 2021–2024 роки, а саме захід 2.1, 2.2 напряму 2 «Підтримка та
розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського
руху», паспорт програми та бюджет програми викласти в новій редакції. На
фінансування здійснення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з
олімпійських видів спорту в бюджеті на 2021 рік заплановані видатки в сумі –
10700,0 тис. грн, а з неолімпійських видів спорту – 4300,0 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:
Р. Проценко запитав щодо загального фінансування розвитку фізичної
культури і спорту в цьому році. Поцікавився, чи можна надіслати на електронну
адресу членам постійної комісії інформацію про планове використання коштів
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за складеними планами заходів до кінця року та мережу всіх спортивних
комунальних закладів області.
М. Трохименко надала відповідь.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Р. Проценко та М. Трохименко.
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 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».
15. Про проєкт рішення обласної ради «Про приймання комплексу будівель і
споруд за адресою: провулок Шкільний, 6, с. Сухорабівка Полтавської
області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який проінформував, що проєктом рішення
передбачається приймання у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області комплексу будівель і споруд за адресою:
провулок Шкільний, 6, с. Сухорабівка Полтавської області на баланс, в
оперативне управління Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційноспортивної школи інвалідів.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Д. Лунін, І. Близнюк,
О. Сазонов, Н. Гранчак та І. Мороховець.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Мороховця взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про приймання комплексу
будівель і споруд за адресою: провулок Шкільний, 6, с. Сухорабівка Полтавської
області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області».
16. Про будівництво спортивного майданчика в с. Клепачі Хорольської ТГ.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що у с. Клепачі Хорольської ТГ
планують побудувати спортивний майданчик зі штучним покриттям.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запропонував інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Алексюка взяти до відома.
О. Алексюк повідомив, що надійшла заявка щодо будівництва
мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Шепеля Івана в
смт Велика Багачка Миргородського району Полтавської області.
17. Про виділення коштів Кременчуцькій міській раді в сумі 250 тис. грн на
придбання спеціалізованого спортивного інвентарю для Комунального
закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа № 1» Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував про звернення Кременчуцької
міської ради щодо необхідності виділення коштів в сумі 250 тис. грн на
придбання спеціалізованого спортивного інвентарю для Комунального закладу
фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа № 1» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області, також додав, що планується побудувати пам’ятник
видатному спортсмену В. Кисельову.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Р. Проценко, О. Сазонов та
І. Близнюк.
О. Алексюк запропонував інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію О. Алексюка взяти до відома.
18. Про проведення розширеного круглого столу «Природно-заповідний фонд
Полтавщини та туризм: стан, перспективи розвитку».
СЛУХАЛИ: Я. Барибіну, яка проінформувала, що необхідно провести
розширений круглий стіл «Природно-заповідний фонд Полтавщини та туризм:
стан, перспективи розвитку» за участі керівників профільних департаментів
Полтавської обласної державної адміністрації, керівників установ природнозаповідного фонду Полтавської області та депутатів Полтавської обласної ради.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Я. Барибіної взяти до відома.
2. Підтримати проведення розширеного круглого столу «Природнозаповідний фонд Полтавщини та туризм: стан, перспективи розвитку» за участі
керівників профільних департаментів Полтавської обласної державної
адміністрації, керівників установ природно-заповідного фонду Полтавської
області та депутатів Полтавської обласної ради.
19. Про внесення до порядку денного засідань постійної комісії з питань
молодіжної політики, спорту та туризму ключових питань порядку денного
сесії, що стосуються Стратегії розвитку, виконання бюджету області,
внесення змін до цільових програм та заслуховування звітів про їх
виконання.
СЛУХАЛИ: І. Степаненко, яка запропонувала до порядку денного засідань
постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму вносити
ключові питання порядку денного сесії, що стосуються Стратегії розвитку,
виконання бюджету області, внесення змін до цільових програм та
заслуховування звітів про їх виконання. Так як на сесії кожний депутат голосує
за всі питання. А відвідати всі засідання комісій у більшості депутатів фізично
немає можливості.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запропонував депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Степаненко взяти до відома.
2. При формуванні переліку питань порядку денного засідань постійної
комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму вносити ключові
питання порядку денного сесії, що стосуються Стратегії розвитку, виконання
бюджету області, внесення змін до цільових програм та заслуховування звітів
про їх виконання.
20. Різне.
М. Трохименко зачитала перелік місць встановлення спортивних
майданчиків зі штучним покриттям 42х22 м:
1. Полтавський район, смт Чутове, вул. Центральна, 2 – заміна покриття.
2. Кременчуцький район, с. Потоки, вул. Освітня, 1 – заміна покриття.
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3. м. Полтава, вул. Лідова, 4 (стадіон «Динамо») – заміна покриття.
4. Кременчуцький район, с. Максимівка, вул. Соборності, 8.
5. Миргородський район, с. Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 30.
6. Полтавський район, с. Селещина, вул. Миру, 49.
Перелік місць встановлення мультифункціональних спортивних
майданчиків з синтетичним покриттям розміром 32х18м:
1. Кременчуцький район, с. Садки, вул. Центральна, 55.
2. Лубенський район, с. Вороньки, вул. Переплета, 1.
3. Миргородський район, с. Токарі, вул. Шкільна, 5.
4. Лубенський район, смт Велика Багачка, вул. Шепеля Івана.
Резервний список:
1. м. Полтава, вул. Кагамлика, 35.
2. Лубенський район, с. Клепачі.
3. Полтавський район, смт Нові Санжари.
І. Степаненко запитала щодо будівництва спортивного майданчика у
с. Рунівщина Новоселівської територіальної громади.
О. Алексюк надав відповідь.
О. Сазонов запропонував збільшити кількість спортсменів, яким
виплачується стипендія голови Полтавської обласної державної адміністрації з
36 до 38 для забезпечення підтримки перспективних спортсменів області.
Д. Лунін зазначив, що можна повернутися до питання порядку денного
«Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 роки» щодо внесення змін
до фінансування обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2021–2024 роки.
О. Алексюк поставив на голосування про повернення до розгляду
14 питання порядку денного «Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення
змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2021 ‒ 2024 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
Повернулися до розгляду 14 питання порядку денного засідання постійної
комісії.
О. Алексюк поставив на голосування пропозицію О. Сазонова підтримати
проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 роки», враховуючи зміни до
фінансування в частині збільшення числа виплат стипендій голови
облдержадміністрації для підтримки перспективних спортсменів області.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
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»,
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враховуючи зміни до фінансування в частині збільшення числа виплат
стипендій голови облдержадміністрації для підтримки перспективних
спортсменів області.

Голова постійної комісії

О. АЛЕКСЮК

Секретар постійної комісії

О. ПАНКРАТЬЄВ

