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

м. Полтава

№3

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, Барибіна Яніна Олександрівна, Сазонов Олег Юрійович, Степаненко
Ірина Вікторівна.
Відсутні члени постійної комісії: Проценко Руслан Олександрович.
Склад комісії 7 депутатів. Присутні 6 депутатів. Кворум засідання є.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Чепурко
Олексій Григорович
Рижеченко
Катерина Сергіївна
Бульбаха
Сергій Володимирович
Гранчак
Наталія Степанівна
Глушко
Володимир Іванович
Синявська
Тамара Григорівна

− перший заступник голови обласної ради
− заступник голови обласної ради
− заступник
голови
обласної
адміністрації
− депутат обласної ради

державної

− депутат 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
Деркаченко
Анатолій Володимирович
Захарченко
Тарас Анатолійович
Кислов
Ігор Миколайович
Мороховець
Ігор Анатолійович
Трохименко
Марина Володимирівна
Удовиченко
Ірина Анатоліївна
Фоменко
Ірина Олександрівна

− радник голови Полтавської обласної ради
− голова комісії з реорганізації Комунального
закладу
«Центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей» Полтавської обласної ради
− директор ХК «Кременчук»
− представник
ГС
«Асоціація
футболу
Полтавщини»
− заступник начальника управління майном
обласної ради
− заступник директора – начальник управління
молоді та спорту Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
− т.в.о. директора Департаменту культури і
туризму облдержадміністрації
− начальник
служби
у
справах
дітей
облдержадміністрації

Представники засобів масової інформації.
О. Алексюк ознайомив присутніх із порядком денним, запропонував
визначитись і проголосувати за порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний.
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про створення Комунального
закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини».
Мороховець Ігор Анатолійович,
заступник начальника управління
майном обласної ради
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення
пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 29.12.2020 № 78 «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».
Фоменко
Ірина
Олександрівна,
начальник служби у справах дітей
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Полтавської обласної державної
адміністрації
Чепурко
Олексій
Григорович,
депутат обласної ради, голова
робочої групи для вивчення ситуації
щодо реорганізації Комунального
закладу
«Центр
соціальнопсихологічної реабілітації дітей»
Полтавської обласної ради
3. Про прийняття спортивного комплексу.
Мороховець Ігор Анатолійович,
заступник начальника управління
майном обласної ради
4. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єрміністра України Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова
щодо забезпечення державних гарантій у сфері оздоровлення та відпочинку
дітей.
Гранчак
Наталія
Степанівна,
депутат обласної ради
5. 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 створення Комунального закладу
Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини».
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який проінформував, що відповідно до рекомендацій
постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном від
05.02.2021, з метою розвитку спорту у Полтавській області, залучення
населення до занять зимовими видами спорту та популяризації здорового
способу життя, пропонується підтримати створення Комунального закладу
Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини».
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запропонував підтримати створення Комунального закладу.
Я. Барибіна запитала щодо фінансового обґрунтування створення та
проєкту Статуту цього закладу.
Т. Захарченко розповів, що діти з усієї Полтавської області зможуть
займатися хокеєм в спорткомплексі, а потім іншими видами спорту.
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О. Сазонов вважає, що в майбутньому, це буде багатофункціональний
комплекс.
І. Близнюк підтримав пропозицію створення цього закладу.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, О. Панкратьєв,
О. Сазонов, Я. Барибіна, І. Степаненко, Н. Гранчак та О. Панкратьєв.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про створення Комунального
закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення
пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 29.12.2020 № 78 «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: І. Фоменко, яка проінформувала, що цим проєктом рішення
передбачається збереження існуючих належних умов, матеріальної бази та
колективу КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської
обласної ради.
О. Чепурка, який повідомив, що відповідно до розпорядження голови
обласної ради від 18.01.2021 № 10 було створено робочу групу для вивчення
ситуації щодо реорганізації Комунального закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради, кожного тижня
проводилися засідання робочої групи, приймалися відповідні рекомендації,
тому пропонується створити відокремлений структурний підрозділ у м. Полтаві
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк наголосив на необхідності закриття центру у м. Полтаві
шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної
ради.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, О. Чепурко, І. Фоменко,
Я. Барибіна, Н. Гранчак, І. Степаненко, К. Рижеченко, І. Близнюк та
А. Деркаченко.
О. Алексюк запропонував депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 2, «проти» – 1, «утримались» – 3, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
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Не підтримувати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
рішення пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 29.12.2020 № 78 «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».
3. Про прийняття спортивного комплексу.
СЛУХАЛИ: І. Мороховця, який проінформував, що управління майном
пропонує розглянути звернення Гребінківської міської ради щодо передачі
цілісного майнового комплексу КЗ «Спортивний комплекс м. Гребінка» у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запропонував провести виїзне засідання у м. Гребінку.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Степаненко, І. Близнюк,
О. Сазонов, Я. Барибіна, О. Панкратьєв та І. Мороховець.
Депутати зняли з розгляду питання.
4. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра
України Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова щодо
забезпечення державних гарантій у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
СЛУХАЛИ: Н. Гранчак, яка проінформувала, що проєкт рішення «Про
Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра України
Д. Шмигаля, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова щодо забезпечення
державних гарантій у сфері оздоровлення та відпочинку дітей» дозволить
зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в період
особливого режиму роботи в умовах надзвичайної ситуації.
ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запропонував підтримати проєкт рішення обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2.
ВИРІШИЛИ:
Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля, Голови
Верховної Ради України Д. Разумкова щодо забезпечення державних гарантій у
сфері оздоровлення та відпочинку дітей».
5. Різне.
О. Алексюк запропонував проголосувати за включення до порядку
денного питання щодо колективного звернення батьків про виділення коштів у
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межах фонду заробітної плати для спортсмена-інструктора ФСТ «Динамо»
Д. Пилипенка.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1.
Депутати підтримали пропозицію.
М. Трохименко повідомила, що не готова надати інформацію про
ситуацію, яка склалася.
О. Алексюк запропонував Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА
вивчити це питання та доповісти на наступному засіданні постійної комісії.
О. Алексюк запропонував проголосувати за включення до порядку
денного питання щодо звернення голови ГС «Асоціація футболу Полтавщини»
про перепідписання угоди про співпрацю Департаменту освіти і науки
Полтавської ОДА та ГС «Асоціація футболу Полтавщини» на 2021-2022 роки.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 2.
Депутати підтримали пропозицію.
М. Трохименко повідомила, що Асоціацією футболу Полтавщини були
порушені умови договору, зокрема не звітувалися протягом останніх років та
інше.
І. Близнюк вніс пропозицію рекомендувати заключити угоду про
співпрацю.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, І. Близнюк, О. Сазонов,
І. Степаненко, Я. Барибіна та О. Панкратьєв.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 3, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
Пропозиція не набрала необхідної кількості голосів для прийняття
рекомендації.
О. Алексюк поставив на голосування іншу пропозицію щодо вивчення
питання фінансування громадських організацій.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 3, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3.
Пропозиція не набрала необхідної кількості голосів для прийняття
рекомендації.
І. Удовиченко повідомила, що до Всесвітнього дня екскурсовода у
Полтавській області Департамент культури і туризму облдержадміністрації
18.02.2021 презентує новий туристичний маршрут «Місто великих планів та
звершень, місто великої води і міцної землі» (Полтава–Кременчук) та запросила
членів комісії взяти участь у заході.
Голова постійної комісії

О. АЛЕКСЮК

Секретар постійної комісії

О. ПАНКРАТЬЄВ

