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

м. Кременчук
вул. Київська, 77

№2

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, Проценко Руслан Олександрович, Сазонов Олег Юрійович.
Відсутні члени постійної комісії: Барибіна Яніна Олександрівна, Степаненко
Ірина Вікторівна.
Склад комісії 7 депутатів. Присутні 5 депутатів. Кворум засідання є.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович
Василенко
Марина Григорівна
Паутова
Тетяна Олександрівна

− перший заступник голови обласної ради
− депутат обласної ради
− заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Запрошені:
Буцький
Олександр Валерійович
Захарченко
Тарас Анатолійович

− радник голови Полтавської обласної ради
− директор ХК «Кременчук»

Представники засобів масової інформації.
О. Алексюк ознайомив присутніх із порядком денним, запропонував
визначитись і проголосувати за порядок денний.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований порядок денний.
Порядок денний:
1. Про вивчення технічного стану та матеріального забезпечення
спорткомплексу «Айсберг».
Алексюк Олександр Леонідович,
голова постійної комісії обласної
ради
з
питань
молодіжної
політики, спорту та туризму
Захарченко Тарас Анатолійович,
директор ХК «Кременчук»
2. 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 вивчення технічного
спорткомплексу «Айсберг».

стану

та

матеріального

забезпечення

СЛУХАЛИ: О. Алексюка, який проінформував, що з метою пропаганди
здорового способу життя, залучення різних соціальних та вікових груп
населення Полтавської області до занять фізичною культурою і спортом,
організації їх активного відпочинку, зміцнення здоров’я, популяризації
фізичної культури і спорту, продовжуємо вивчати питання стосовно технічного
стану та матеріального забезпечення спорткомплексу «Айсберг», запропонував
оглянути приміщення цього закладу та надав слово директору Хокейного клубу
«Кременчук» Т. Захарченку.
Т. Захарченко, який розповів, що є три основні складові: льодова арена
«Айсберг», ХК «Кременчук», КДЮСШ «АВАНГАРД» та надав детальну
інформацію про заклад і ХК «Кременчук». Повідомив, що нині в Україні всього
8 команд беруть участь у Чемпіонаті України з хокею. Протягом останніх років
ХК «Кременчук» є єдиним багаторазовим учасником національних змагань,
який вигравав медалі у всіх чемпіонатах, в яких брав участь: тричі вигравав
регулярний сезон (2015, 2017, 2020), був двічі бронзовим призером чемпіонату
України (2016, 2019), тричі срібним призером (2015, 2017, 2018) та чемпіоном
України у 2020 р.
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ВИСТУПИЛИ:
О. Алексюк запропонував обговорити питання щодо створення обласного
комунального закладу Хокейний клуб «Кременчук» на базі Кременчуцького
професійного хокейного клубу.
І. Близнюк підтримує пропозицію створення цього комунального закладу.
В обговоренні взяли участь: О. Алексюк, О. Лемешко, М. Василенко,
І. Близнюк, О. Сазонов, Р. Проценко та О. Панкратьєв.
О. Алексюк ознайомив присутніх з проєктом рекомендацій, запропонував
депутатам визначитися та проголосувати.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації спільно з
управлінням майном обласної ради внести пропозиції щодо створення
комунального закладу фізичної культури і спорту Полтавської обласної ради на
базі Кременчуцького професійного хокейного клубу.
2.

У «Різному» виступів не було.

Голова постійної комісії

О. АЛЕКСЮК

Секретар постійної комісії

О. ПАНКРАТЬЄВ

