ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань
молодіжної політики, спорту та туризму
23 грудня 2020 року

м. Полтава

№1

Головуючий: Алексюк Олександр Леонідович – голова постійної комісії
обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.
Присутні члени постійної комісії: Барибіна Яніна Олександрівна, Близнюк Іван
Федорович, Панкратьєв Олег Анатолійович, Проценко Руслан Олександрович,
Сазонов Олег Юрійович, Степаненко Ірина Вікторівна.
Склад комісії 7 депутатів. Присутні 7 депутатів. Кворум засідання є.
Взяли участь:
Гранчак
Наталія Степанівна
Коваленко
Геннадій Борисович
Мазур
Сергій Володимирович
Савченко
Сергій Петрович
Глушко
Володимир Іванович
Метельська
Лариса Євгеніївна

− депутат обласної ради
− депутат обласної ради
− депутат обласної ради
− депутат обласної ради
− заступник керуючого справами – начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності ради виконавчого апарату обласної
ради
− заступник начальника відділу юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної
ради

Запрошені:
Буцький
Олександр Валерійович
Захарченко
Тарас Анатолійович
Іванян

− радник голови Полтавської обласної ради
− директор ХК «Кременчук»
− президент ГО «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА
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Геннадій Михайлович
Ковальська
Віта Володимирівна
Семеняга
Костянтин Володимирович
Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Хоружий
Олександр Михайлович
Чумак
Сергій Андрійович

ФЕДЕРАЦІЯ ВЕЛОСПОРТУ»
− директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
− директор Полтавської обласної школи вищої
спортивної майстерності
− т.в.о. директора Департаменту культури і
туризму облдержадміністрації
− представник ГО «Асоціація ветеранів спорту
Полтавської області»
− голова Полтавського обласного осередку
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України»

Представники засобів масової інформації.
О. Алексюк ознайомив присутніх із порядком денним, запропонував
визначитись і проголосувати за порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний.
Порядок денний:
1. Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з
питань молодіжної політики, спорту та туризму.
Алексюк Олександр Леонідович,
голова постійної комісії обласної
ради
з
питань
молодіжної
політики, спорту та туризму
2. Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради з питань
молодіжної політики, спорту та туризму.
Алексюк Олександр Леонідович,
голова постійної комісії обласної
ради
з
питань
молодіжної
політики, спорту та туризму
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1288 "Про обласну Програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 – 2024 роки та затвердження порядків
щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей"».
Ковальська Віта Володимирівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму з реалізації
молодіжної політики на 2021 – 2025 роки».
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Ковальська Віта Володимирівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми
розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2016 – 2020 роки».
Удовиченко Ірина Анатоліївна,
т.в.о. директора Департаменту
культури
і
туризму
облдержадміністрації
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава,
вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
Ковальська Віта Володимирівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
7. Про план роботи обласної ради на 2021 рік.
Глушко
Володимир
Іванович,
заступник керуючого справами –
начальник відділу організаційного
забезпечення
діяльності
ради
виконавчого апарату обласної ради
8. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань молодіжної
політики, спорту та туризму на 2021 рік.
Алексюк Олександр Леонідович,
голова постійної комісії обласної
ради з питань молодіжної політики,
спорту та туризму
9. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального
закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської
обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської
обласної ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого
будинку Полтавської обласної ради.
Ковальська Віта Володимирівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
10. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку туризму і
курортів у Полтавській області на 2021–2025 роки».
Удовиченко Ірина Анатоліївна,
т.в.о. директора Департаменту
культури
і
туризму
облдержадміністрації
11. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки».
Ковальська Віта Володимирівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
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12. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму розвитку
фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки».
Ковальська Віта Володимирівна,
директор Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації
13. Про звернення директора Полтавської обласної школи вищої
спортивної майстерності К. Семеняги.
Семеняга Костянтин Володимирович, директор Полтавської обласної
школи
вищої
спортивної
майстерності
14. 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 обрання заступника голови постійної комісії обласної ради з питань
молодіжної політики, спорту та туризму.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що до складу постійної комісії
обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму входить
7 депутатів, з яких 3 – були членами цієї комісії попереднього скликання:
І. Близнюк, О. Сазонов та О. Алексюк. Запропонував заступником голови
постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та
туризму обрати І. Близнюка.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Я. Барибіна, О. Сазонов,
І. Степаненко, О. Панкратьєв та Р. Проценко.
О. Алексюк запропонував депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
Заступником голови постійної комісії обласної ради з питань молодіжної
політики, спорту та туризму обрати І. Близнюка.
2. Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради з питань молодіжної
політики, спорту та туризму.
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СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який запропонував секретарем постійної комісії
обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму обрати
О. Панкратьєва.
ВИСТУПИЛИ:
Я. Барибіна поцікавилася, які функції виконує секретар.
І. Степаненко зауважила, що голова постійної комісії, заступник голови
постійної комісії і секретар постійної комісії повинні бути з різних фракцій.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, Я. Барибіна,
О. Сазонов, І. Степаненко, О. Панкратьєв, Р. Проценко, В. Глушко та
Л. Метельська.
О. Алексюк запропонував депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
Секретарем постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики,
спорту та туризму обрати О. Панкратьєва.
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1288 "Про обласну Програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 – 2024 роки та затвердження
порядків щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей"».
СЛУХАЛИ: В. Ковальську, яка проінформувала, що вносяться зміни до
обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 – 2024 роки та
затвердження порядків щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей в
частині доповнення категорією дітей з інвалідністю, здатних до
самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітей з
інвалідністю і дітей, які мають особливі освітні потреби, у супроводі їх батьків
(осіб, які їх заміняють)" та змінюються розміри часткового відшкодування, які
здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному та місцевих
бюджетах з "40" на "30", з "90" на "80" та з "110" на "230" у 2021 році.
ВИСТУПИЛИ:
І. Степаненко запитала щодо фінансування обласної Програми
оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.
Р. Проценко поцікавився розподілом розміру часткового відшкодування
між обласним та органів місцевого самоврядування бюджетами.
І. Близнюк запропонував підтримати цей проєкт рішення.
Н. Гранчак зазначила, що проєкт рішення доповнюється категорією дітей
з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних
протипоказань), дітей з інвалідністю і дітей, які мають особливі освітні
потреби, у супроводі їх батьків (осіб, які їх заміняють).
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, Я. Барибіна,
Н. Гранчак, Р. Проценко, І. Степаненко, О. Сазонов та В. Ковальська.
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Після обговорення депутати підтримали пропозицію повернутися до
розміру часткового відшкодування вартості путівки дитячим закладам
оздоровлення та відпочинку за надані послуги 30% на 70%.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року № 1288 "Про обласну Програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 – 2024 роки та затвердження порядків
щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей"».
2. Звернути увагу на те, що рішенням тридцять першої сесії обласної ради
від 28 лютого 2020 року № 1288 "Про обласну Програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2020 – 2024 роки та затвердження порядків щодо
організації оздоровлення та відпочинку дітей" у п. 1.2. Порядку організації
заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам
оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку
дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми передбачено, що у 2020 році 50% від
визначеного органами місцевого самоврядування розміру часткового
відшкодування здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному
бюджеті, але не більше, ніж один прожитковий мінімум для дитини від
6 до 18 років. У 2021 році та подальших роках 40% від визначеного органами
місцевого самоврядування розміру часткового відшкодування здійснюється в
межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті, але не більше, ніж 90%
одного прожиткового мінімуму для дитини від 6 до 18 років.
Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації:
- у 2021 році та подальших роках цифри "40%" замінити цифрами "30%",
далі за текстом;
- виключити з проєкту рішення пункт 1.3.
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму з реалізації
молодіжної політики на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: В. Ковальську, яка проінформувала, що передбачається
затвердження обласної Програми з реалізації молодіжної політики на
2021 – 2025 роки, яка містить напрямки і заходи на 5 років, спрямовані на
забезпечення в області реалізації державної політики у сфері соціального
становлення та розвитку молоді. Виконання рішення потребуватиме витрат з
обласного бюджету в сумі 20 014,7 тис. грн протягом 5 років, що становить 90%
від загального обсягу фінансування обласної Програми. Обсяг коштів, які
пропонується залучити на виконання Програми, в сумі 21 594,7 тис. грн,
сформований з видатків обласного бюджету та інших джерел фінансування не
заборонених чинним законодавством.
ВИСТУПИЛИ:
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Р. Проценко запитав, яка сума фінансування обласної Програми з
реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки, закладена у бюджеті на
наступний рік.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, І. Степаненко,
Р. Проценко, Я. Барибіна, Н. Гранчак та В. Ковальська.
Р. Проценко запропонував рекомендувати Полтавській обласній державній
адміністрації на наступну сесію обласної ради підготувати зміни до обласної
Програми з реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки, враховуючи
пропозиції об’єднаних територіальних громад щодо їхніх заходів.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму з
реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки».
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації на
наступну сесію обласної ради підготувати зміни до обласної Програми з
реалізації молодіжної політики на 2021 – 2025 роки, враховуючи пропозиції
об’єднаних територіальних громад щодо їхніх заходів та внести в
установленому порядку відповідний проєкт рішення.
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми
розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2016 – 2020 роки».
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко, яка проінформувала, що проєктом рішення
передбачається звіт про виконання обласної Програми розвитку туризму і
курортів у Полтавській області на 2016 – 2020 роки взяти до відома. Планові
показники «Програми розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки» за весь
період дії документу складають 6 133,3 тис. грн. Використано за 2016-2020 роки
– 5844,6 тис. грн., що станом на 15.12.2020 становить 96 % від планового обсягу
фінансування. Виконання заходів даної Програми дозволило зайняти ІІІ місце в
Україні серед найвідвідуваніших внутрішніми туристами регіонів станом на
2018 рік та увійти в 3-ку найпрогресивніших туристичних дестинацій України
станом на 2020 рік. Проведено 6 круглих столів, а також заходи з обміну
досвідом з розвитку та просування туристичного продукту Польщі, Грузії,
Німеччини, Литви. Проведено 4 Міжрегіональних виставки-турсалонів
«Відпочивайте на Полтавщині!». Розроблено та здійснено 14 нових
інформаційно-просвітницьких туристичних турів та маршрутів по області.
Реалізовано проєкт Віртуальний інформаційно-туристичний центр у
Полтавській області, який складається із 15 сенсорних інформаційних кіосків з
програмним забезпеченням. Реалізовано спільний з ГО «Greenways» проєкт з
маркування та облаштування маршруту з активним способом пересування за
напрямом Полтава-Опішне. За 2016-2020 роки регіональним представництвом
прийнято участь у 29 виставкових заходах всеукраїнського та міжнародного

8
рівня. У співпраці з організацією Lampa agency створено проєкт Poltava open –
віртуальний додаток мандрівок Полтавщиною.
ВИСТУПИЛИ:
Р. Проценко запитав чи буде прийнята програма на наступний рік.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, Р. Проценко та
І. Удовиченко.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної
Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на
2016 – 2020 роки».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на безоплатне
прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава,
вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області».
СЛУХАЛИ: В. Ковальську, яка проінформувала, що надання згоди на
безоплатне прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава,
вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області сприятиме ефективному використанню майна.
ВИСТУПИЛИ:
Р. Проценко поцікавився чия була власність до цього та якими видами
спорту займаються у школі.
О. Сазонов додав, що це приміщення колишньої ДЮСШ «Авангард»
ім. І. Шемякіна, де займаються боротьбою.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, О. Сазонов,
Р. Проценко, І. Степаненко та В. Ковальська.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про надання згоди на
безоплатне прийняття будівлі спортивної школи за адресою: м. Полтава,
вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
7. Про план роботи обласної ради на 2021 рік.
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СЛУХАЛИ: В. Глушка, який проінформував, що проєктом рішення
передбачається затвердження плану роботи обласної ради на 2021 рік, який
розроблений з урахуванням пропозицій голови облдержадміністрації,
структурних підрозділів облдержадміністрації, управління майном обласної
ради. Проєкт плану роботи був надісланий всім депутатам на електронну
адресу 18.12.2020.
ВИСТУПИЛИ:
Я. Барибіна запропонувала у п. 38 РОЗДІЛУ І. Розгляд питань Плану
роботи обласної ради на 2021 рік виконавцем визначити О. Алексюка - голову
постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та
туризму; п. 1 РОЗДІЛУ 4. Організаційно-масові заходи Плану роботи обласної
ради на 2021 рік доповнити участю в організації та проведенні заходів з нагоди
відзначення Дня народження Т. Шевченка.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Степаненко, Я. Барибіна,
І. Степаненко та В. Глушко.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про план роботи обласної
ради на 2021 рік» з урахуванням пропозицій:
- у п. 38 РОЗДІЛУ І. Розгляд питань Плану роботи обласної ради на
2021 рік виконавцем визначити О. Алексюка - голову постійної комісії обласної
ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму;
- п. 1 РОЗДІЛУ 4. Організаційно-масові заходи Плану роботи обласної
ради на 2021 рік доповнити участю в організації та проведенні заходів з нагоди
відзначення Дня народження Т. Шевченка.
8. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань молодіжної
політики, спорту та туризму на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який зачитав проєкт Плану роботи постійної комісії
обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму на 2021 рік.
При необхідності План роботи комісії буде доповнюватися іншими
профільними питаннями. Проєкт Плану роботи комісії на 2021 рік був
надісланий депутатам для попереднього ознайомлення.
ВИСТУПИЛИ:
Г. Коваленко розповів, що план роботи постійної комісії з питань
молодіжної політики, спорту та туризму можна доповнити пунктом про звіт її
роботи.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, Я. Барибіна,
І. Степаненко та О. Сазонов.
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О. Алексюк запропонував депутатам план роботи постійної комісії на
2021 рік затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
План роботи постійної комісії на 2021 рік затвердити.
9. Про проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію комунального
закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської
обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку
Полтавської обласної ради та перепрофілювання і зміну найменування
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ: В. Ковальську,
передбачає реорганізацію
психологічної реабілітації
приєднання до Гадяцького
перепрофілювання і зміни
Полтавської обласної ради.

яка проінформувала, що цей проєкт рішення
Комунального закладу «Центр соціальнодітей» Полтавської обласної ради шляхом
дитячого будинку Полтавської обласної ради,
найменування Гадяцького дитячого будинку

ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк поцікавився чи працює ще директором Комунального закладу
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради
В. Гавриленко.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, Р. Проценко, В. Ковальська,
В. Глушко 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:
Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про реорганізацію
комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку
Полтавської обласної ради та перепрофілювання і зміну найменування
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради.
10. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку туризму і
курортів у Полтавській області на 2021–2025 роки».
СЛУХАЛИ: І. Удовиченко, яка проінформувала, що цей проєкт рішення
передбачає затвердження Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській
області на 2021–2025 роки, обумовлене необхідністю розвитку галузей туризму
та курортів у області. Визначені основні напрямки: розвиток сільських
територій, розвиток внутрішнього туризму, створення умов для ефективного
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використання економічного потенціалу культурної спадщини, забезпечення
діяльності Комунальної установи «Рекреаційний центр «Криворудський»
Полтавської обласної ради. Програма буде реалізована за рахунок державного,
обласного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Очікуваний обсяг фінансування Програми на 5 років з обласного бюджету
становить 7 380, 5 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк поцікавився чи передбачено фінансування виставок по
Україні.
Я. Барибіна розповіла, що розробляються проєкти по виставках як
онлайн, так і офлайн, а також наголосила, що повинна бути співпраця між ОТГ
та Департаментом культури і туризму облдержадміністрацією.
Р. Проценко поцікавився туристичним кластером Кременчука.
І. Близнюк запропонував у туристичний маршрут «дорогами Сковороди»
включити Березову Рудку-палац Закревських-Мар’янівку.
І. Степаненко зазначила, що Новоселівська ОТГ також надасть
туристичний маршрут.
С. Чумак запитав про соціальний туризм.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, Я. Барибіна,
Р. Проценко, О. Сазонов, І. Степаненко, С. Чумак та І. Удовиченко.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку
туризму і курортів у Полтавській області на 2021–2025 роки».
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
підготувати зміни до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській
області на 2021–2025 роки, враховуючи пропозиції об’єднаних територіальних
громад щодо їхніх заходів, туристичних кластерів, туристичних маршрутів,
соціального туризму, інклюзивного туризму і внести відповідний проєкт
рішення в установленому порядку на розгляд наступної сесії обласної ради.
11. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки».
СЛУХАЛИ: В. Ковальську, яка проінформувала, що з 2013 року в області
створено штатну спортивну команду резервного спорту, до її складу входили у
2017–2018 роках − по 20 спортсменів, у 2019 році − 23 та у 2020 році – 25.
Забезпечено виплати стипендій голови обласної державної адміністрації для
підтримки перспективних спортсменів області на суму 10 710,842 тис. грн.
Забезпечено виплату разових винагород на покращення соціально-побутових
питань 12 спортсменам області та 12 тренерам відповідно до обласної
Програми в сумі 4 800,000 тис. грн. Забезпечено підтримку та участь
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спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського та
міжнародного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту. У 2017 році
було побудовано за умови співфінансування з місцевих бюджетів 20 спортивних
майданчиків зі штучним покриттям 22х42 м, у 2018 році побудовано 20 сучасних
спортивних майданчиків зі штучним покриттям та 44 майданчиків з
тренажерним обладнанням, у 2019 році придбано 18 сучасних ігрових
майданчиків зі штучним покриттям розміром 22х42 м та встановлено
55 майданчиків з тренажерним обладнанням; придбано 2 футбольних поля зі
штучним покриттям розміром 105х60 м у м. Кременчук та м. Миргород;
встановлено 3 та передано без монтажу 7 комплектів поліуретанового покриття
та спеціального обладнання для облаштування мультифункціональних
спортивних ігрових майданчиків зі штучним покриттям розміром 18х32 м для
ігрових видів спорту.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк уточнив, що розміри футбольного поля зі штучним покриттям
110х70 м, а не 105х60 м.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, Р. Проценко та
В. Ковальська.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної
Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки».
12. Про проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму розвитку
фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки».
СЛУХАЛИ: В. Ковальську, яка проінформувала, що цей проєкт рішення
передбачає затвердження обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021 – 2024 роки. Виконання заходів обласної Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки потребує виділення з обласного
бюджету 88305,0 тис. грн. Забезпечення функціонування штатних спортивних
команд резервного спорту (п. 1.1. Програми) в бюджеті на 2021–2024 роки
заплановані видатки в сумі – 9760,9 тис. грн. Забезпечення виплати стипендій
голови облдержадміністрації для підтримки перспективних спортсменів області
(п. 1.2. Програми) в бюджеті на 2021–2024 роки заплановані видатки в сумі –
23744,1 тис. грн. Фінансування на здійснення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів з олімпійських видів спорту (п. 2.1. Програми) в бюджеті на
2021–2024 роки заплановані видатки в сумі – 40600,0 тис. грн. На здійснення
навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з неолімпійських видів
спорту (п. 2.2. Програми) в бюджеті 2021–2024 роки заплановані видатки в сумі
– 14200,0 тис. грн. У розділі «Розбудова спортивної інфраструктури, у тому
числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів
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інвесторів» уже передбачено будівництво багатофункціональних спортивних
комплексів. Також розділ «Заохочення кращих спортсменів та тренерів області»
доповнено забезпеченням стимулювання та заохочення молодих тренерів у
галузі спорту.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запитав щодо фінансування заходів обласної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки.
І. Близнюк запропонував підтримати проєкт рішення.
Р. Проценко запропонував рекомендувати Полтавській обласній державній
адміністрації підготувати зміни до обласної Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2021 – 2024 роки щодо викладення переліку заходів
програми п. 1.2. розділу 1 Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і
джерела фінансування; строки та етапи її виконання обласної Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2021–2024 роки у новій редакції:
«Забезпечення виплати стипендій обласної ради для підтримки перспективних
спортсменів області» і внести відповідний проєкт рішення в установленому
порядку на розгляд наступної сесії обласної ради.
Г. Коваленко поцікавився сумою фінансування галузі «фізична культура та
спорт» та складання календарних планів.
О. Хоружий запитав щодо роз’яснень про ситуацію, що склалася із
зарплатою тренера ФСТ «Динамо» з дзюдо Д. Пилипенка.
С. Чумак запропонував проводити змагання з тенісу серед осіб з
інвалідністю, кубок голови облдержадміністрації, керлінг.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, Р. Проценко,
І. Степаненко, Г. Коваленко, О. Сазонов, О. Панкратьєв, С. Чумак, Г. Іванян,
І. Кислов, А. Головань, О. Хоружий, Т. Захарченко та В. Ковальська.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про обласну Програму
розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки».
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
підготувати зміни до обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2021 – 2024 роки щодо викладення переліку заходів програми п. 1.2. розділу 1
Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела фінансування; строки
та етапи її виконання обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на
2021–2024 роки у новій редакції: «Забезпечення виплати стипендій обласної
ради для підтримки перспективних спортсменів області» і внести відповідний
проєкт рішення в установленому порядку на розгляд наступної сесії обласної
ради.
13. Про звернення директора Полтавської обласної школи вищої спортивної
майстерності К. Семеняги.
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СЛУХАЛИ: К. Семенягу, який проінформував, що Полтавська обласна школа
вищої спортивної майстерності звертається з проханням збільшити кошторисні
призначення на 2021 рік на премію працівникам школи та додаткову ставку
тренера-викладача з велоспорту-шосе в сумі 813 010, 00 грн.
ВИСТУПИЛИ:
Р. Проценко запропонував рекомендувати Полтавській обласній державній
адміністрації врахувати пропозицію щодо збільшення фінансування у 2021 році
на заробітну плату працівникам школи та додаткову ставку тренера-викладача з
велоспорту-шосе.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, О. Сазонов та
В. Ковальська.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації врахувати
пропозицію щодо збільшення фінансування у 2021 році на заробітну плату
працівникам школи та додаткову ставку тренера-викладача з велоспорту-шосе
Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності.
14. Різне.
О. Алексюк повідомив, що на засіданні постійної комісії присутній
Т. Захарченко – директор ХК «Кременчук», який детально розповів про
хокейний клуб «Кременчук».
О. Сазонов запропонував визначитись з датою виїзного засідання.
Т. Захарченко повідомив, що 5 січня 2021 року на арені «Айсберг»
(м. Кременчук, вул. Київська, 77) відбудеться хокейний матч між командами
ХК «Кременчук» - ХК «Сокіл» (м. Київ), а тому можна було б в цей день
провести виїзне засідання і відвідати матч.

Голова постійної комісії

О. АЛЕКСЮК

Секретар постійної комісії

О. ПАНКРАТЬЄВ

