
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання 

 

26 липня 2022 року                                                                                 м. Полтава 

 

Головуючий на пленарному засіданні чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання голова Полтавської обласної 

ради Біленький Олександр Юрійович. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що 

відповідно до статті 27 Регламенту Полтавської обласної ради восьмого 

скликання перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться 

реєстрація депутатів. Запропонував депутатам обласної ради зареєструватись в 

Системі поіменного електронного голосування «ГОЛОС». 

 

Загальний склад ради – 84 депутата. 

Присутні на сесії – 74 депутата. 

Відсутні на сесії – 10 депутатів. 

 

Список зареєстрованих депутатів на пленарному засіданні сесії додається.  

Список відсутніх депутатів на пленарному засіданні сесії додається.  

 

Список запрошених на пленарне засідання сесії додається. 

Список присутніх запрошених на пленарне засідання сесії додається. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що на 

пленарному засіданні чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної 

ради восьмого скликання у режимі відеоконференції присутній начальник 

Полтавської обласної військової адміністрації Лунін Д.С. 

 

Повідомив, що є всі підстави відкрити пленарне засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

 

Виконуються Державний Гімн України та гімн Полтавської області. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що 

Україна вже 153 дні захищає свій суверенітет, територіальну цілісність і 



 

 

незалежність у війні, яку розпочала російська федерація. У боротьбі проти 

окупантів гинуть найвідважніші сини й доньки нації.  

Звернувся з проханням вшанувати пам'ять усіх полеглих військових та 

цивільних з Полтавщини і кожного куточка України хвилиною мовчання. 

 

Хвилина мовчання 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що 

пленарне засідання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання із застосуванням режиму відеоконференції проводиться за 

допомогою відеоприладів, Системи поіменного електронного голосування 

«ГОЛОС» та програмного забезпечення системи Zoom. 

Порядок здійснення голосування під час проведення пленарного засідання 

надісланий на електронні пошти депутатів обласної ради. 

Під час проведення пленарного засідання веб-камера депутата обласної 

ради має бути увімкненою та забезпечувати можливість виведення зображення 

депутата на екран. 

Після ідентифікації в Системі поіменного електронного голосування 

«ГОЛОС» депутати обласної ради отримують повний доступ до бази даних 

проєктів рішень порядку денного пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання, депутати 

обласної ради зможуть ознайомитися з результатами голосування, ходом 

засідання, записатися на виступ, скористатися іншими можливостями, 

натиснувши відповідний знак з лівого боку екрану персонального комп’ютера. 

Реєстрація в Системі поіменного електронного голосування «ГОЛОС» 

здійснюється на початку пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання шляхом натискання кнопки 

«ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ» на екрані персонального комп’ютера. 

Тривалість часу для голосування складає 15 секунд. 

Наголосив, що після вибору одного з варіантів голосування, змінити свою 

позицію немає можливості. 

Для запису на виступ (репліку, запитання) у правому верхньому куті 

діалогового вікна Системи поіменного електронного голосування «ГОЛОС» 

необхідно натиснути позначку «НА ВИСТУП».  

Можливість виступу депутати обласної ради отримають після відповідного 

оголошення головуючого на пленарному засіданні. Після надання слова для 

виступу необхідно натиснути «Ввімкнути звук» у вікні програмного 

забезпечення системи Zoom, що з’явиться на екрані персонального комп’ютера. 

Наголосив, що у разі виходу депутата обласної ради із Системи поіменного 

електронного голосування «ГОЛОС» (у тому числі у зв’язку із технічним 

збоєм) такий депутат фіксується як відсутній. 

Враховуючи умови воєнного стану, з метою дотримання заходів безпеки 

та попередження витоку інформації, що може призвести до обізнаності 

противника про оборонні заходи в області, звернувся до депутатів обласної 

ради з проханням під час проведення пленарного засідання утриматись від 

здійснення фото- та відео зйомок.  
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Повідомив, що 26 липня 2022 року святкує свій 50-річний ювілей депутат 

Полтавської обласної ради Несен Валентин Володимирович. 

Від усього депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітав 

ювіляра з особистим святом та побажав йому міцного здоров’я, миру, 

добробуту та успіхів у професійній і депутатській діяльності. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що для 

організації роботи сесії необхідно обрати секретаріат.  

 

До секретаріату пропонуються такі кандидатури: 

 

1.  ДІДЕНКО 

Олег Григорович 

-від фракції політичної партії «ДОВІРА». 

2.  УСТИМЕНКО 

Юлія Сергіївна 

-від фракції політичної партії «РІДНЕ МІСТО». 

 3. БАРИБІНА 

Яніна Олександрівна 

-від фракції політичної партії 

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

Запропонував проголосувати за обрання секретаріату в запропонованому 

складі. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –55, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 11.  

ВИРІШИЛИ: обрати секретаріат в запропонованому складі. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, звернувся до депутатів 

Полтавської обласної ради, обраних до секретаріату, з проханням приступити 

до виконання своїх обов’язків. 

Зазначив, що розпорядження про скликання чотирнадцятої позачергової 

сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання оприлюднено на 

офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради. 

Запропонував питання, внесені до розпорядження голови Полтавської 

обласної ради про скликання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання, взяти за основу проєкту порядку денного. 

 

Проєкт порядку денного: 

 

1. Про звіт голови обласної ради за період з 27 листопада 2020 року по  

31 грудня 2021 року. 

2. Про звіт тимчасово виконувача обов’язків голови Полтавської обласної 

державної адміністрації про виконання Програми економічного та соціального 

розвитку Полтавської області на 2021 рік, а також делегованих обласною радою 

повноважень. 

3. Про інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури про 

результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 5 місяців 

2022 року. 
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4. Про внесення змін до рішень обласної ради. (Доопрацьований проєкт). 

5. Про затвердження звітів за 2021 рік про результати проведення 

моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки та з оцінки результативності реалізації 

Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки та плану заходів з її 

реалізації. 

6. Про виконання Програми підтримки об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської 

області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки. 

7. Про виконання Комплексної програми поводження з твердими 

побутовими відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки. 

8. Про виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на  

2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно. 

9. Про затвердження Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на  

2022 ‒ 2026 роки. 

10. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки. 

11. Про затвердження Програми оптимізації, автоматизації та розвитку 

системи централізованого теплопостачання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 

на 2022 ‒ 2026 роки. 

12. Про затвердження цільової обласної Комплексної програми «Шлях до 

рівних можливостей» на 2022 ‒ 2025 роки. 

13. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки та Порядку використання коштів 

обласного бюджету на придбання у 2021 році комбінованих дорожніх машин на 

умовах співфінансування. 

14. Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова 

Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки. 

15. Про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на  

2017–2021 роки («Довкілля-2021»). 

16. Про Регіональну програму охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з 

урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 ‒ 2027 роки  

(«Довкілля ‒ 2027»). 

17. Про внесення змін до Програми ефективного використання земельних 

ресурсів Полтавщини на період 2022 ‒ 2027 років. 

18. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель 

лісогосподарського призначення, які пропонуються для проведення 

інвентаризації земель у 2022 році. 

19. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель лісового фонду, 

не наданих у власність та постійне користування (ліси земель запасу), які 

пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 році. 
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20. Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році. 

21. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 

22. Про виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 

23. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів  охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік. 

24. Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних 

працівників на 2022 ‒ 2026 роки. 

25. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки. 

26. Про обласну Програму з реалізації молодіжної політики на 2022 ‒ 2025 

роки. 

27. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки.(Доопрацьований проєкт). 

28. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 

2027 роки. 

29. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

30. Про виконання обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2019 – 2021 роки». 

31. Про внесення змін до Антикорупційної програми Полтавської обласної 

ради на 2021 ‒ 2023 роки.  

32. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету). 

33. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету). 

34. Про передачу медичного обладнання та автомобілів у комунальну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

35. Про приймання-передачу витрат за об’єктом: «Реконструкція 

існуючого гаража під підземний паркінг КП "Полтавський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної 

ради" по вул. Миколи Дмитрієва, 6, м. Полтава. Коригування.». 

36. Про приймання-передачу витрат за об’єктом: «Реставрація Полтавської 

обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в м. Полтава (будинок колишньої 

хоральної синагоги). Коригування». 

37. Про передачу витрат на ремонт блоку конференц-залів за адресою:  

м. Полтава, вул. Соборності,45 на баланс, в оперативне управління 

Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель. 
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38. Про надання згоди на прийняття будівель та споруд за адресою:                      

м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 106 у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

39. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування за адресою: м. Полтава, вул. Юрченка Петра, 

будинок 1а. 

40. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

41. Про передачу майна зі спільної власності, територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області. 

42. Про передачу майна спільної власності, територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області у державну власність в умовах воєнного стану. 

43. Про деякі питання управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

44. Про прийняття єдиного майнового комплексу Комунального 

підприємства Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

45. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

46. Про затвердження розпоряджень начальника Полтавської обласної 

військової адміністрації щодо внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік. 

47. Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на отримання 

кредиту на умовах овердрафту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  

48. Про погодження ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» укладання 

договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та 

послуги з його розподілу та транспортування. 

49. Про погодження ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» укладання договорів 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ. 

50. Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

51. Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

52. Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтавафармація». 

53. Про зміну найменування спеціалізованого закладу Полтавський 

регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 

Полтавської обласної ради.  

54. Про зміну найменування юридичної особи Комунальна установа 

«Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради.  

55. Про встановлення вартості харчування в дошкільному відділенні 

Полтавського навчально-реабілітаційного  центру Полтавської обласної ради. 
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56. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 липня 2017 року № 

521 «Про ліквідацію Полтавського обласного центру медико-соціальної 

експертизи».  

57. Про припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

58. Про припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

59. Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС ‒ 2017» у користування мисливських угідь 

на території Мачухівської, Щербанівської, Терешківської сільських та  

Новосанжарської селищної територіальних громад Полтавського району 

Полтавської області. 

60. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БАТЬКІВЩИНА» Полтавської області. 

61. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«БАТЬКІВЩИНА» Миргородського району Полтавської області. 

62. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Полтавської 

області. 

63. Про затвердження регіональної схеми формування екологічної мережі 

Полтавської області. 

64. Про надання в строкове користування на умовах договору суперфіцію 

земельної ділянки та території м. Гребінка Лубенського району Полтавської 

області ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І 

АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. 

65. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

міста Лубни Лубенського району Полтавської області. 

66. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2021 року 

№ 281 «Про затвердження Положення про Управління майном обласної ради у 

новій редакції». 

67. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду 

та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), 

які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області, укладення та розірвання з ними контрактів. 

 

68. Про внесення змін до Положення про почесну відзнаку ‒ Нагрудний 

знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України». 

69. Про оголошення в Полтавській області 2023 року Роком дитини. 
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70. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг щодо передачі повноважень по 

встановленню тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення Полтавській обласній раді. 

71. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Полтавської 

міської ради щодо надання фінансової підтримки Полтавському обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» з метою погашення заборгованості перед ТОВ 

«Газопостачальна Компанія «Нафтогаз Трейдинг». 

72. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-

міністра України щодо надання інформації про перевиконання дохідної частини 

Державного дорожнього фонду України та перерозподілу залишку коштів 

субвенції за бюджетною програмою 3131090 для Полтавської області у 2022 

році.  

73. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедури обліку 

благодійної та гуманітарної допомоги. 

74. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення громадян України робочими місцями. 

75. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо встановлення єдиного 

підходу у наданні пільг з проїзду. 

76. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» в частині приведення норм харчування у ліцеях з посиленою 

військово-фізичною підготовкою до рівня норм харчування у закладах 

загальної середньої освіти спортивного профілю. 

77. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 

України та Верховної Ради України щодо заборони діяльності Української 

православної церкви московського патріархату на території України. 

78. Різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 58, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: проєкт порядку денного прийняти за основу. 

 

Головою Полтавської обласної ради запропоновано включити до проєкту 

порядку денного питання «Про надання згоди на безоплатне прийняття з 

державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області єдиного майнового комплексу державного підприємства 

″Полтавське управління геофізичних робіт″». 

За пропозицію голови Полтавської обласної ради включити до проєкту 

порядку денного питання «Про надання згоди на безоплатне прийняття з 
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державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області єдиного майнового комплексу державного підприємства 

″Полтавське управління геофізичних робіт″». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 58, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови Полтавської обласної ради та 

включити питання до проєкту порядку денного. 

 

Депутатом Полтавської обласної ради Процаєм І.А. запропоновано 

включити до проєкту порядку денного питання «Про Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо підвищення 

тарифів на перевезення вантажів АТ ″Укрзалізниця″». 

За пропозицію депутата Полтавської обласної ради Процая І.А. включити 

до проєкту порядку денного питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо підвищення тарифів на 

перевезення вантажів АТ ″Укрзалізниця″». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 60, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 6. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію депутата Полтавської обласної ради 

Процая І.А. та включити питання до проєкту порядку денного. 

 

Пропонується розглянути питання порядку денного, об’єднавши їх 

блоками: 

1. Питання звітів голови обласної ради, тимчасово виконувача обов’язків 

обласної державної адміністрації та інформації керівника Полтавської обласної 

прокуратури. 

2. Питання обласних програм та обласного бюджету. 

3. Питання управління комунальним майном, організації діяльності 

комунальних підприємств, перейменування закладів та установ.  

4. Питання раціонального природокористування та земельних відносин. 

5. Питання внесення змін до положень Полтавської обласної ради. 

6. Звернення депутатів Полтавської обласної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо послідовності розгляду питань. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував 

проголосувати за прийняття порядку денного пленарного засідання 

чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання в цілому з доповненнями.  

 

Сформований порядок денний пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання: 

 

1. Про звіт голови обласної ради за період з 27 листопада 2020 року по  

31 грудня 2021 року. 
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2. Про звіт тимчасово виконувача обов’язків голови Полтавської обласної 

державної адміністрації про виконання Програми економічного та соціального 

розвитку Полтавської області на 2021 рік , а також делегованих обласною 

радою повноважень. 

3. Про інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури про 

результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 5 місяців 

2022 року. 

4. Про внесення змін до рішень обласної ради. (Доопрацьований проєкт). 

5. Про затвердження звітів за 2021 рік про результати проведення 

моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки та з оцінки результативності реалізації 

Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки та плану заходів з її 

реалізації. 

6. Про виконання Програми підтримки об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської 

області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки. 

7. Про виконання Комплексної програми поводження з твердими 

побутовими відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки. 

8. Про виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на             

2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно. 

9. Про затвердження Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на 

2022 ‒ 2026 роки. 

10. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки. 

11. Про затвердження Програми оптимізації, автоматизації та розвитку 

системи централізованого теплопостачання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 

на 2022 ‒ 2026 роки. 

12. Про затвердження цільової обласної Комплексної програми «Шлях до 

рівних можливостей» на 2022 ‒ 2025 роки. 

13. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки та Порядку використання коштів 

обласного бюджету на придбання у 2021 році комбінованих дорожніх машин на 

умовах співфінансування. 

14. Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова 

Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки. 

15. Про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на  

2017–2021 роки («Довкілля-2021»). 

16. Про Регіональну програму охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з 

урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 ‒ 2027 роки  

(«Довкілля ‒ 2027»). 

17. Про внесення змін до Програми ефективного використання земельних 

ресурсів Полтавщини на період 2022 ‒ 2027 років. 
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18. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель 

лісогосподарського призначення, які пропонуються для проведення 

інвентаризації земель у 2022 році. 

19. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель лісового фонду, 

не наданих у власність та постійне користування (ліси земель запасу), які 

пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 році. 

20. Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році. 

21. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 

22. Про виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 

23. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів  охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік. 

24. Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних 

працівників на 2022 ‒ 2026 роки. 

25. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки. 

26. Про обласну Програму з реалізації молодіжної політики                                  

на 2022 ‒ 2025 роки. 

27. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки. (Доопрацьований проєкт). 

28. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 

2027 роки. 

29. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

30. Про виконання обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2019 – 2021 роки». 

31. Про внесення змін до Антикорупційної програми Полтавської обласної 

ради на 2021 ‒ 2023 роки.  

32. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету). 

33. Про затвердження розпоряджень начальника Полтавської обласної 

військової адміністрації щодо внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік. 

34. Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

35.Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

36. Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтавафармація». 
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37. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету). 

38. Про передачу медичного обладнання та автомобілів у комунальну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

39. Про приймання-передачу витрат за об’єктом: «Реконструкція 

існуючого гаража під підземний паркінг КП "Полтавський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної 

ради" по вул. Миколи Дмитрієва, 6, м. Полтава. Коригування.». 

40. Про приймання-передачу витрат за об’єктом: «Реставрація Полтавської 

обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в м. Полтава (будинок колишньої 

хоральної синагоги). Коригування». 

41. Про передачу витрат на ремонт блоку конференц-залів за адресою:  

м. Полтава, вул. Соборності,45 на баланс, в оперативне управління 

Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель. 

42. Про надання згоди на прийняття будівель та споруд за адресою:              

м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 106 у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

43. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування за адресою: м. Полтава, вул. Юрченка Петра, 

будинок 1а. 

44. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

45. Про передачу майна зі спільної власності, територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області. 

46. Про передачу майна спільної власності, територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області у державну власність в умовах воєнного стану. 

47. Про деякі питання управління об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

48. Про прийняття єдиного майнового комплексу Комунального 

підприємства Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

49. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

50. Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на отримання 

кредиту на умовах овердрафту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  

51. Про погодження ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» укладання 

договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та 

послуги з його розподілу та транспортування. 

52. Про погодження ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» укладання договорів 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ. 

53. Про зміну найменування спеціалізованого закладу Полтавський 

регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» 

Полтавської обласної ради.  
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54. Про зміну найменування юридичної особи Комунальна установа 

«Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради.  

55. Про встановлення вартості харчування в дошкільному відділенні 

Полтавського навчально-реабілітаційного  центру Полтавської обласної ради. 

56. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 липня 2017 року № 

521 «Про ліквідацію Полтавського обласного центру медико-соціальної 

експертизи».  

57. Про припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

58. Про припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

59. Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС ‒ 2017» у користування мисливських угідь 

на території Мачухівської, Щербанівської, Терешківської сільських та  

Новосанжарської селищної територіальних громад Полтавського району 

Полтавської області. 

60. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БАТЬКІВЩИНА» Полтавської області. 

61. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«БАТЬКІВЩИНА» Миргородського району Полтавської області. 

62. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Полтавської 

області. 

63. Про затвердження регіональної схеми формування екологічної мережі 

Полтавської області. 

64. Про надання в строкове користування на умовах договору суперфіцію 

земельної ділянки та території м. Гребінка Лубенського району Полтавської 

області ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І 

АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. 

65. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

міста Лубни Лубенського району Полтавської області. 

66. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2021 року 

№ 281 «Про затвердження Положення про Управління майном обласної ради у 

новій редакції». 

67. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду 

та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), 

які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст 

області, укладення та розірвання з ними контрактів. 
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68. Про внесення змін до Положення про почесну відзнаку ‒ Нагрудний 

знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України». 

69. Про оголошення в Полтавській області 2023 року Роком дитини. 

70. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг щодо передачі повноважень по 

встановленню тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення Полтавській обласній раді. 

71. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Полтавської 

міської ради щодо надання фінансової підтримки Полтавському обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» з метою погашення заборгованості перед ТОВ 

«Газопостачальна Компанія «Нафтогаз Трейдинг». 

72. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-

міністра України щодо надання інформації про перевиконання дохідної частини 

Державного дорожнього фонду України та перерозподілу залишку коштів 

субвенції за бюджетною програмою 3131090 для Полтавської області у  

2022 році.  

73. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедури обліку 

благодійної та гуманітарної допомоги. 

74. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення громадян України робочими місцями. 

75. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо встановлення єдиного 

підходу у наданні пільг з проїзду. 

76. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» в частині приведення норм харчування у ліцеях з посиленою 

військово-фізичною підготовкою до рівня норм харчування у закладах 

загальної середньої освіти спортивного профілю. 

77. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента 

України та Верховної Ради України щодо заборони діяльності Української 

православної церкви московського патріархату на території України. 

78. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів АТ 

«Укрзалізниця». 

79. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області єдиного 

майнового комплексу державного підприємства «Полтавське управління 

геофізичних робіт». 

80. Різне. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 58, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний пленарного засідання 

чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання в цілому. 

 

Регламент роботи сесії. 

Для доповіді – до 30 хв.  

Для співдоповіді – до 15 хв. 

Для виступів – до 1 хв.  

Для повторних виступів, для виступів з порядку денного, для репліки – до 1 хв.  

Для заключного слова – до 5 хв.  

Для відповідей на запитання – до 10 хв. 

Різне – до 30 хв. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував 

проголосувати за затвердження регламенту роботи сесії Полтавської обласної 

ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 51, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 5.  

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи сесії Полтавської обласної 

ради.  

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що згідно зі 

статтею 26 Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання після 

формування порядку денного, депутатам Полтавської обласної ради, народним 

депутатам України, які беруть участь у пленарному засіданні сесії, надається 

час (по 15 хвилин) для виступів із суспільно значущих питань, які не 

потребують прийняття рішень (окрім процедурних). Кожен із таких виступів не 

повинен перевищувати 3-х хвилин. 

Оголосив процедуру запису та надання депутатам Полтавської обласної 

ради 15 хвилин часу для виголошення звернень, заяв тощо винятково із 

суспільно значущих питань. 

Повідомив, що для запису на виступ потрібно натиснути кнопку              

«НА ВИСТУП», яка знаходиться у правому верхньому кутку екрану 

діалогового вікна у Системі поіменного електронного голосування «ГОЛОС». 

Зазначив, що можливість виступу буде забезпечено через систему Zoom. 

 

Виступи депутатів Полтавської обласної ради 

Ярошенко В.М., депутат Полтавської обласної ради, поінформував про 

проблему закриття поштових відділень в сільській місцевості, що призведе до 

погіршення умов життя людей, безробіття, відсутності інформації. Зауважив 

щодо необхідності підготовки до опалювального сезону, заміни газових котлів 

у населення та на промислових підприємствах. Запропонував використовувати 

для опалення таку зернову культуру як кукурудза, оскільки її собівартість 

значно менша, ніж закупівля газу в іншій країні. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив про 

неодноразові звернення до АТ «Укрпошта», у тому числі до відділення у 

Полтавській області стосовно їх діяльності. Повідомив щодо можливого 

утримання поштових відділень за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, наголосив, що 

відповідно до вимог статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про запобігання корупції» у разі виникнення 

конфлікту інтересів, депутати Полтавської обласної ради мають врегулювати 

його шляхом самостійного публічного оголошення про це безпосередньо до 

початку розгляду відповідного питання під час засідання ради. 

Нагадав, що відповідно до статті 25 Регламенту Полтавської обласної ради 

восьмого скликання зміни та доповнення до проєктів рішень подаються у 

письмовому вигляді з порівняльною таблицею. 

 

1. СЛУХАЛИ: «Про звіт голови обласної ради за період з 27 листопада            

2020 року по 31 грудня 2021 року». 

 

Доповідач Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради обласної 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, поінформував про 

свою діяльність за період з 27 листопада  2020 року по 31 грудня 2021 року. 

Повідомив, що Полтавська обласна рада протягом звітного періоду працювала 

конструктивно, забезпечуючи збалансований економічний та соціальний 

розвиток області, ефективне використання природних, трудових і фінансових 

ресурсів, відкритість і прозорість усіх рішень, проголосованих у сесійній залі. 

Наголосив, що рішення обласної ради були спрямовані на вирішення основних 

питань діяльності Полтавської області та охопили широкий спектр напрямів 

соціально-економічного розвитку територіальних громад області.  

 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданнях постійних комісій 

обласної ради: з питань: охорони здоров’я та соціального захисту населення; 

освіти, науки та культури; аграрної політики та земельних відносин; 

 регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної 

сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО; житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку; правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і 

потреб військових та учасників бойових дій; екології та раціонального 

природокористування; бюджету та управління майном. 

 

В обговоренні виступили: 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 49, «проти» – 1, «утримались» – 2, «не голосували» – 8. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 397. 

 

2. СЛУХАЛИ: «Про звіт тимчасово виконувача обов’язків голови 

Полтавської обласної державної адміністрації про виконання Програми 

економічного та соціального розвитку Полтавської області на 2021 рік, а 

також делегованих обласною радою повноважень». 

 

Доповідач Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації, 

прозвітував про свою діяльність як тимчасово виконувача обов’язків голови 

Полтавської обласної державної адміністрації щодо виконання Програми 

економічного та соціального розвитку Полтавської області на 2021 рік, а також 

делегованих обласною радою повноважень. Зазначив, що між Полтавською 

обласною державною адміністрацією та Полтавською обласною радою 

налагоджено конструктивний діалог та ефективну співпрацю, напрацьовано 

успішну та дієву формулу розвитку Полтавщини. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

В обговоренні виступили: 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 

Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації. 

Мірошніченко Л.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Фещенко О.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Сидоренко І.І., депутат Полтавської обласної ради. 

Москалик І.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Ярошенко В.М., депутат Полтавської обласної ради. 

Матюшенко О.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 52, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 
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Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 398. 

 

3. СЛУХАЛИ: «Про інформацію керівника Полтавської обласної 

прокуратури про результати діяльності органів Полтавської обласної 

прокуратури за 5 місяців 2022 року». 

 

Доповідач Столітній А.В., керівник Полтавської обласної прокуратури. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Столітній А.В., керівник Полтавської обласної прокуратури, поінформував 

про результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 5 місяців 

2022 року. 

В обговоренні виступили: 

Корецький М.Б., депутат Полтавської обласної ради. 

Столітній А.В., керівник Полтавської обласної прокуратури. 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 

Кульчинський М.Г., депутат Полтавської обласної ради. 

Ярошенко В.М., депутат Полтавської обласної ради. 

Цибульська Ю.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 59, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 7. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 399. 

 

4. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішень обласної ради». 

(Доопрацьований проєкт). 

 

Доповідач Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що 

проєктом рішення передбачається: 

вивести зі складу постійної комісії обласної ради з питань паливно-

енергетичного комплексу та використання надр Попельнюха Анатолія 

Федоровича та обрати до складу постійної комісії обласної ради з питань 

паливно-енергетичного комплексу та використання надр Смотрицьку Людмилу 

Олександрівну; 
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вивести зі складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном Смірнова Олександра Михайловича. Обрати до складу 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном 

Тимоху Юрія Олександровича; 

вивести зі складу постійної комісії обласної з питань аграрної політики та 

земельних відносин Тимоху Юрія Олександровича. Обрати до складу постійної 

комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин 

Смірнова Олександра Михайловича. 

 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО. 

 

В обговоренні виступили: 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 

Коваленко Г.Б., депутат Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Босенко Л.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Москалик І.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 48, «проти» – 2, «утримались» – 8, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 400. 

 

5. СЛУХАЛИ: «Про затвердження звітів за 2021 рік про результати 

проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2023 роки та з оцінки 

результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на   

2021 ‒ 2027 роки та плану заходів з її реалізації». 

 

Доповідач Онупко О.М., тимчасово виконувач обов’язків директора 

Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 12. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 401. 

 

6. СЛУХАЛИ: «Про виконання Програми підтримки об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 

кооперативів Полтавської області для виконання заходів з 

енергозбереження на 2015 – 2021 роки». 

 

Доповідач Рева Е.В., начальник Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 62, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 5. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 402. 

 

7.  СЛУХАЛИ: «Про виконання Комплексної програми поводження з 

твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки». 

 

Доповідач Рева Е.В., начальник Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань житлово-комунального 
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господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку; з питань 

бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 63, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 5. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 403. 

 

8. СЛУХАЛИ: «Про виконання Обласної програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року 

включно». 

 

Доповідач Рева Е.В., начальник Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 67, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 1. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 404. 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Обласної програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2022 ‒ 2026 роки». 

 

Доповідач Рева Е.В., начальник Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 65, «проти» – 0, «утримались» – 3, «не голосували» – 2. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу. 

 

Постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління 

майном запропоновано: 

рекомендувати Управлінню житлово-комунального господарства та 

енергетики обласної військової адміністрації у Паспорті програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2022 – 2026 роки» збільшити очікуваний обсяг фінансування 

за рахунок коштів державного бюджету до 91803,5 тис. грн та внести відповідні 

зміни до додатків 1, 2 по напрямку «державний бюджет». 

 

За пропозицію постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном: 

рекомендувати Управлінню житлово-комунального господарства та 

енергетики обласної військової адміністрації у Паспорті програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2022 – 2026 роки» збільшити очікуваний обсяг фінансування 

за рахунок коштів державного бюджету до 91803,5 тис. грн та внести відповідні 

зміни до додатків 1, 2 по напрямку «державний бюджет». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 62, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 7. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти в цілому як рішення Полтавської обласної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 65, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 3. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання № 405. 

 

Воротинцев В.А., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки» публічно оголосив 

заяву про конфлікт інтересів. 

Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки» публічно оголосив 

заяву про конфлікт інтересів. 
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Олексенко О.С., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки 

підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки» публічно оголосив 

заяву про конфлікт інтересів. 

 

10. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Обласної програми фінансової 

підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-

каналізаційного господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки». 

 

Доповідач Рева Е.В., начальник Управління житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 59, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 406. 

 

Олексенко О.С., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про затвердження Програми оптимізації, автоматизації та розвитку 

системи централізованого теплопостачання ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" 

на 2022 ‒ 2026 роки» публічно оголосив заяву про конфлікт інтересів. 

Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про затвердження Програми оптимізації, автоматизації та розвитку 

системи централізованого теплопостачання ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" 

на 2022 ‒ 2026 роки» публічно оголосив заяву про конфлікт інтересів. 

 

11. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Програми оптимізації, автоматизації та 

розвитку системи централізованого теплопостачання ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» на 2022 ‒ 2026 роки». 

 

Доповідач Олексенко О.С., генеральний директор Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 
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Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісій обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 62, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 6. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 407. 

 

12. СЛУХАЛИ: «Про затвердження цільової обласної Комплексної програми 

"Шлях до рівних можливостей" на 2022 ‒ 2025 роки». 

 

Доповідач Слободян О.О., перший заступник директора Департаменту 

будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку; з питань бюджету та управління майном. 

 

В обговоренні виступили: 

Бульбаха С.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Особік І.С., заступник директора – начальник управління містобудування і 

архітектури Департаменту будівництва, містобудування та архітектури 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Цибульська Ю.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 

Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації. 
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Кульчинський М.Г., депутат Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 53, «проти» – 0, «утримались» – 8, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 408. 

 

13. . СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки та Порядку використання 

коштів обласного бюджету на придбання у 2021 році комбінованих дорожніх 

машин на умовах співфінансування». 

 

Доповідач Семенко О.П., виконувач обов’язків начальника Управління 

інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 51, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 19. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 409. 

 

14. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до регіональної програми інформатизації 

"Цифрова Полтавщина" на 2021 ‒ 2023 роки». 

 

Доповідач Семенко О.П., виконувач обов’язків начальника Управління 

інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Кульчинський М.Г., голова постійної комісії обласної ради 

з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, 
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інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав                    

учасників АТО. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

В обговоренні виступили: 

Бульбаха С.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Панченко І.І., заступник начальника Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Москалик І.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 

Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації. 

Матюшенко О.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань регламенту, 

депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав  учасників АТО; з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 57, «проти» – 1, «утримались» – 4, «не голосували» – 8. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 410. 

 

15. . СЛУХАЛИ: «Про виконання регіональної цільової Програми охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2017‒2021 роки ("Довкілля-2021")». 

 

Доповідач Миколайчик Т.І., заступник директора Департаменту ‒ 

начальник управління природокористування та моніторингу довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

В обговоренні виступили: 

Москалик І.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Коваленко Г.Б., депутат Полтавської обласної ради. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 51, «проти» – 2, «утримались» – 12, «не голосували» – 4. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 411. 

 

16.  СЛУХАЛИ: «Про Регіональну програму охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської 

області на 2022 ‒ 2027 роки ("Довкілля ‒ 2027")». 

 

Доповідач Миколайчик Т.І., заступник директора Департаменту ‒ 

начальник управління природокористування та моніторингу довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 50, «проти» – 0, «утримались» – 12, «не голосували» – 7. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 412. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, звернувся до депутата 

Полтавської обласної ради Коваленка Г.Б. з проханням вчасно записуватися на 

виступ. 

Коваленко Г.Б., депутат Полтавської обласної ради, запропонував зняти 

питання «Про Регіональну програму охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з 

урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 ‒ 2027 роки 

("Довкілля ‒ 2027")» з порядку денного пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, надав роз’яснення 

відповідно до положень Регламенту Полтавської обласної ради восьмого 

скликання щодо процедури розгляду питань. 

 

В обговоренні виступили: 

Миколайчик Т.І., заступник директора Департаменту ‒ начальник 

управління природокористування та моніторингу довкілля Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. 

Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Москалик І.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

17. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми ефективного 

використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022 ‒ 2027 

років». 

 

Доповідач Миколайчик Т.І., заступник директора Департаменту ‒ 

начальник управління природокористування та моніторингу довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Гришко І.І., голова постійної комісії з питань екології та 

раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань аграрної політики та земельних 

відносин; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 54, «проти» – 1, «утримались» – 4, «не голосували» – 8. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 413. 

 

18. СЛУХАЛИ: «Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель 

лісогосподарського призначення, які пропонуються для проведення 

інвентаризації земель у 2022 році». 

 

Доповідач Миколайчик Т.І., заступник директора Департаменту ‒ 

начальник управління природокористування та моніторингу довкілля 
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Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 46, «проти» – 1, «утримались» – 11, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 414. 

 

19. СЛУХАЛИ: «Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель 

лісового фонду, не наданих у власність та постійне користування (ліси 

земель запасу), які пропонуються для проведення інвентаризації земель у 

2022 році». 

 

Доповідач Миколайчик Т.І., заступник директора Департаменту ‒ 

начальник управління природокористування та моніторингу довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 48, «проти» – 1, «утримались» – 10, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 415. 

 

20. СЛУХАЛИ: «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів 

для фінансування з фонду охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області в 2022 році». 
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Доповідач Миколайчик Т.І., заступник директора Департаменту ‒ 

начальник управління природокористування та моніторингу довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 50, «проти» – 0, «утримались» – 10, «не голосували» – 8. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 416. 

 

21. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної 

ради на 2021 рік». 

 

Доповідач Лисак В.П., директор Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань бюджету та управління 

майном. 

 

Кравченко Д.В., депутат Полтавської обласної ради, висловив власну 

думку щодо роботи системи голосування, зокрема щодо голосування за 

питання «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році». 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, надав роз’яснення 

відповідно до положень Регламенту Полтавської обласної ради восьмого 

скликання та Порядку проведення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради із застосуванням режиму 
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відеоконференції, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної 

ради від 20.07.2022 № 151 «Про скликання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання». 

 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 59, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 6. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 417. 

 

22. СЛУХАЛИ: «Про виконання обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на               

2021 рік». 

 

Доповідач Лисак В.П., директор Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань бюджету та управління 

майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 61, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 6. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 418. 

 

23. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до обласної Програми розвитку та 

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної 

ради на 2022 рік». 

 

Доповідач Лисак В.П., директор Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Москалик І.В., депутат Полтавської обласної ради, висловив власну думку 

щодо роботи системи голосування, зокрема щодо запису на виступ. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, надав роз’яснення 

відповідно до положень Регламенту обласної ради восьмого скликання та 

Порядку проведення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції, 

затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної ради від 

20.07.2022 № 151 «Про скликання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання». 

 

В обговоренні виступили: 

Сидоренко І.І., депутат Полтавської обласної ради. 

Лисак В.П., директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової адміністрації. 

 

Цибульська Ю.В., депутат Полтавської обласної ради, висловила власну 

думку щодо роботи системи голосування. 

Діденко О.Г., депутат Полтавської обласної ради, закликав депутатів 

Полтавської обласної ради бути уважними під час здійснення голосування. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 61, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 7. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 419. 

 

24. СЛУХАЛИ: «Про затвердження обласної Програми відзначення кращих 

медичних працівників на 2022 ‒ 2026 роки». 

 

Доповідач Лисак В.П., директор Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань бюджету та управління 

майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 57, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 420. 

 

25. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки». 

 

Доповідач Корнієнко Л.В., директор Департаменту соціального захисту 

населення Полтавської обласної військової адміністрації. 

Доповідач Слободян О.О., перший заступник директора Департаменту 

будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку; з питань 

бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 61, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 7. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 421. 

 

26. СЛУХАЛИ: «Про обласну Програму з реалізації молодіжної політики на 

2022 ‒ 2025 роки». 

 

Доповідач Трохименко М.В., начальник Управління молоді та спорту 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Алексюк О.Л., голова постійної комісії обласної ради з 

питань молодіжної політики, спорту та туризму. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 61, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 7. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 422. 

 

27. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Комплексної програми щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки».  

(Доопрацьований проєкт). 

 

Доповідач Стеблянко В.М., директор Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Хардін О.О., голова постійної комісії обласної ради з 

питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і 

потреб військових та учасників бойових дій. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що 

попередньо поданий проєкт рішення розглянуто на засіданні постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету та управління майном. Доопрацьований проєкт 

рішення розглянуто на засіданні постійної комісії з питань правоохоронної 

діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та 

учасників бойових дій (комісії не вистачило голосів для прийняття 

рекомендацій). 

 

В обговоренні виступили: 

Бульбаха С.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 65, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 3. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 423. 
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28. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до регіональної Програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню на 2021 – 2027 роки». 

 

Доповідач Стеблянко В.М., директор Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Хардін О.О., голова постійної комісії обласної ради з 

питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і 

потреб військових та учасників бойових дій. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що 

постійною комісією обласної ради з питань правоохоронної діяльності, 

боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників 

бойових дій розглянуто інформацію, надану Департаментом з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної військової адміністрації та рекомендовано внести зміни 

до Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки.  

Зазначив, що питання розглянуто та підтримано на засіданні постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 63, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 6. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 424. 

 

29. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки». 

 

Доповідач Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Співдоповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної 

ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що 

прийняття рішення обумовлено необхідністю реалізації заходів з електронного 

врядування та безперебійного функціонування депутатського корпусу, 

підготовки територіальної оборони та населення до участі в русі національного 
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спротиву, надання депутатами обласної ради допомоги малозахищеним 

громадянам, виконання Полтавською обласною військовою адміністрацією 

делегованих повноважень обласної ради та забезпечення належних умов роботи 

працівників. 

 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 67, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 1. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 425. 

 

30. СЛУХАЛИ: «Про виконання обласної програми ″Екологічні ініціативи 

Полтавської області на 2019 – 2021 роки″». 

 

Доповідач Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань бюджету та управління майном.  

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 64, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 3. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 426. 

 

31. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Антикорупційної програми 

Полтавської обласної ради на 2021 ‒ 2023 роки». 

 

Доповідач Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Співдоповідач Хардін О.О., голова постійної комісії обласної ради з 

питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і 

потреб військових та учасників бойових дій. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань 
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правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 63, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 4. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 427. 

 

32. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету)». 

 

Доповідач Кропивка П.А., директор Департаменту фінансів Полтавської 

обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 53, «проти» – 0, «утримались» – 6, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 428. 

 

33. СЛУХАЛИ: «Про затвердження розпоряджень начальника 

Полтавської обласної військової адміністрації щодо внесення змін до 

показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік». 

 

Доповідач Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 52, «проти» – 0, «утримались» – 4, «не голосували» – 13. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу. 
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В обговоренні виступили: 

Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Бульбаха С.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Цибульська Ю.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Синявська Т.Г., начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради. 

Чепурко О.Г., депутат Полтавської обласної ради. 

Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради. 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 

Москалик І.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

Постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління 

майном запропоновано виключити із проєкту рішення розпорядження: 

від 20.05.2022 № 80 «Про внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік»; 

від 20.06.2022 № 136 «Про внесення змін до розпорядження начальника 

облвійськадміністрації від 20.05.2022 № 80»; 

від 28.06.2022 № 146 «Про внесення змін до розпорядження начальника 

облвійськадміністрації від 20.05.2022 № 80». 

 

За пропозицію постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном виключити із проєкту рішення розпорядження: 

від 20.05.2022 № 80 «Про внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік»; 

від 20.06.2022 № 136 «Про внесення змін до розпорядження начальника 

облвійськадміністрації від 20.05.2022 № 80»; 

від 28.06.2022 № 146 «Про внесення змін до розпорядження начальника 

облвійськадміністрації від 20.05.2022 № 80». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 3, «утримались» – 20, «не голосували» – 34. 

ВИРІШИЛИ: не підтримувати пропозицію постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти в цілому як рішення Полтавської обласної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 51, «проти» – 0 «утримались» – 4, «не голосували» – 13. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 429. 

 

Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

″Полтаватеплоенерго″» публічно оголосив заяву про конфлікт інтересів. 
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Олексенко О.С., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

″Полтаватеплоенерго″» публічно оголосив заяву про конфлікт інтересів. 

 

34. СЛУХАЛИ: «Про збільшення статутного капіталу Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового 

господарства ″Полтаватеплоенерго″». 

 

Доповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

Доповідач Олексенко О.С., генеральний директор Полтавського обласного 

комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 43, «проти» – 0, «утримались» – 6, «не голосували» – 19. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 430. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, звернувся до депутатів 

Полтавської обласної ради з проханням повернутися на робочі місця. 

  

Воротинцев В.А., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Полтавської обласної ради ″Полтававодоканал″» публічно оголосив заяву про 

конфлікт інтересів. 

 

35. СЛУХАЛИ: «Про збільшення статутного капіталу Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради ″Полтававодоканал″». 

 

Доповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Доповідач Воротинцев В.А., генеральний директор Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 
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обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

 

В обговоренні виступили: 

Москалик І.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 43, «проти» – 0, «утримались» – 9, «не голосували» – 16. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 431. 

 

36. СЛУХАЛИ: «Про збільшення статутного капіталу Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради ″Полтавафармація″». 

 

Доповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

 

В обговоренні виступили: 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 

Гранчак Н.С., депутат Полтавської обласної ради. 

Кравченко Д.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Середа М.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Кудацький О.М., депутат Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю, голова Полтавської обласної ради. 

Усанова О.П., депутат Полтавської обласної ради 

Сидоренко І.І., депутат Полтавської обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 35, «проти» – 7, «утримались» – 17, «не голосували» – 10 

ВИРІШИЛИ: не приймати проєкт рішення за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради.  

 

40



 

 

Олексенко О.С., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)» публічно оголосив заяву про 

конфлікт інтересів. 

Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)» публічно оголосив заяву про 

конфлікт інтересів. 

Воротинцев В.А., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)» публічно оголосив заяву про 

конфлікт інтересів. 

 

37. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)». 

 

Доповідач Кропивка П.А., директор Департаменту фінансів Полтавської 

обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кропивка П.А., директор Департаменту фінансів Полтавської обласної 

військової адміністрації, поінформував про основні зміни, які вносяться до 

показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 52, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 14. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 432. 

 

38. СЛУХАЛИ: «Про передачу медичного обладнання та автомобілів у 

комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області». 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

Співдоповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань бюджету та управління 

майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 12. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 433. 

 

39. СЛУХАЛИ: «Про приймання-передачу витрат за об’єктом: 

«Реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КП "Полтавський 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Полтавської обласної ради" по вул. Миколи Дмитрієва, 6, м. Полтава. 

Коригування.». 

 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

Співдоповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Співдоповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку; з питань 

бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 434. 

 

40. СЛУХАЛИ: «Про приймання-передачу витрат за об’єктом: 

«Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в             

м. Полтава (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». 
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Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 53, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 12. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 435. 

 

41. СЛУХАЛИ: «Про передачу витрат на ремонт блоку конференц-залів за 

адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45 на баланс, в оперативне 

управління Комунальної установи Полтавської обласної ради з 

експлуатації адміністративних будівель». 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 52, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 12. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 
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Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 436. 

 

42. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на прийняття будівель та споруд за 

адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 106 у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

Доповідач Діденко О.Г., голова постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки та культури. 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

освіти, науки та культури. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради  з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 50, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 14. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 437. 

 

43. СЛУХАЛИ: «Про прийняття у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області спортивно-видовищного 

комплексу з приміщеннями громадського обслуговування за адресою:              

м. Полтава, вул. Юрченка Петра, будинок 1а». 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 
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Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 53, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 12. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 438. 

 

44. СЛУХАЛИ: «Про приймання-передачу майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

Доповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Співдоповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної 

ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 52, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 14.  

 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 439. 

 

45. СЛУХАЛИ: «Про передачу майна зі спільної власності, територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

Доповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Співдоповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної 

ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 50, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 15. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 
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Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 440. 

 

46. СЛУХАЛИ: «Про передачу майна спільної власності, територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області у державну власність в умовах 

воєнного стану». 

 

Доповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Співдоповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної 

ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання  

внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 53, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 441. 

 

47. СЛУХАЛИ: «Про деякі питання управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної 

ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, поінформував, що 

проєкт рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 54, «проти» – 0, «утримались» – 3, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 442. 

 

48. СЛУХАЛИ: «Про прийняття єдиного майнового комплексу 

Комунального підприємства Решетилівське комунальне підприємство 

«Водоканал» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області». 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної 

ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, поінформував, що 

проєкт рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 53, «проти» – 0, «утримались» – 3, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 443. 

 

49. СЛУХАЛИ: «Про затвердження розпоряджень голови обласної ради». 

 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 56, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 444. 

 

Бєлашов С.В., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на отримання 

кредиту на умовах овердрафту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"» публічно оголосив заяву про конфлікт інтересів. 

Воротинцев В.А., депутат Полтавської обласної ради, до початку розгляду 

питання ««Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на отримання 

кредиту на умовах овердрафту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"»  публічно оголосив заяву про конфлікт інтересів. 

 

50. СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" на отримання кредиту на умовах овердрафту в 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"» 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Воротинцев В.А., генеральний директор Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, поінформував, що 

проєкт рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 48, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 16. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 445. 
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51. СЛУХАЛИ: «Про погодження ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» 

укладання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий 

природний газ та послуги з його розподілу та транспортування». 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Олексенко О.С., генеральний директор Полтавського 

обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго». 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, поінформував, що 

проєкт рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку. 

Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 56, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 446. 

 

52. СЛУХАЛИ: «Про погодження ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» 

укладання договорів реструктуризації заборгованості за спожитий 

природний газ». 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку. 

Співдоповідач Приймак Д.В., директор Обласного комунального 

виробничого підприємства теплового господарства «Лубнитеплоенерго». 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, поінформував, що 

проєкт рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку. 
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Зазначив, що питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 59, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 8. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 447. 

 

53. СЛУХАЛИ: «Про зміну найменування спеціалізованого закладу 

Полтавський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» Полтавської обласної ради». 

 

Доповідач Трохименко М.В., начальник Управління молоді та спорту 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Алексюк О.Л., голова постійної комісії обласної ради з 

питань молодіжної політики, спорту та туризму. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 58, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 8. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 448. 

 

54. СЛУХАЛИ: «Про зміну найменування юридичної особи Комунальна 

установа "Рекреаційний центр Криворудський"» Полтавської обласної 

ради». 

 

Доповідач Миколайчик Т.І. заступник директора Департаменту – 

начальник управління природокористування та моніторингу довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань бюджету та управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 57, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 449. 

 

55. СЛУХАЛИ: «Про встановлення вартості харчування в дошкільному 

відділенні Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської 

обласної ради». 

 

Доповідач Кушпіль А.В. виконувач обов’язків директора Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Діденко О.Г., голова постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки та культури. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління майном. 

 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 56, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 450. 

 

56. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 липня 

2017 року № 521 ″Про ліквідацію Полтавського обласного центру медико-

соціальної експертизи″». 

 

Доповідач Лисак В.П., директор Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

Співдоповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань бюджету та управління 

майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 58, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 451. 

 

57. СЛУХАЛИ: «Про припинення права користування частиною 

мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ″ЛУБЕНСЬКЕ 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″». 

 

Доповідач Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування. 

 

В обговоренні виступили: 

Сухонос Н.В, депутат Полтавської обласної ради. 

Бульбаха С.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Гришко І.І., начальник Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 44, «проти» – 3, «утримались» – 6, «не голосували» – 15. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 452. 

 

58. СЛУХАЛИ: «Про припинення права користування частиною 

мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″». 
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Доповідач Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 45, «проти» – 3, «утримались» – 6, «не голосували» – 14. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 453. 

 

59. СЛУХАЛИ: «Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС ‒ 2017» у користування мисливських 

угідь на території Мачухівської, Щербанівської, Терешківської сільських 

та Новосанжарської селищної територіальних громад Полтавського 

району Полтавської області». 

 

Доповідач Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування. 

 

В обговоренні виступили: 

Дядик О.О, депутат Полтавської обласної ради. 

Гришко І.І., начальник Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 24, «проти» – 9, «утримались» – 8, «не голосували» – 27 

ВИРІШИЛИ: не приймати проєкт рішення за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради.  
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60. СЛУХАЛИ: «Про погодження клопотання щодо приведення існуючого 

поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок по 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«БАТЬКІВЩИНА» Полтавської області». 

 

Доповідач Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

Співдоповідач Гришко І.І., голова постійної комісії обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної 

політики та земельних відносин. 

 

В обговоренні виступили: 

Бульбаха С.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Гришко І.І., депутат Полтавської обласної ради. 

Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та мисливського 

господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського 

господарства. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 2, «утримались» – 6, «не голосували» – 5. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 454. 

 

61. СЛУХАЛИ: «Про погодження клопотання щодо приведення існуючого 

поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «БАТЬКІВЩИНА» Миргородського району 

Полтавської області». 

 

Доповідач Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

Співдоповідач Гришко І.І., голова постійної комісії обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної 

політики та земельних відносин. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 52, «проти» – 2, «утримались» – 4, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 455. 

 

62. СЛУХАЛИ: «Про погодження клопотання щодо приведення існуючого 

поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок по 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Полтавської області». 

 

Доповідач Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

Співдоповідач Гришко І.І., голова постійної комісії обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної 

політики та земельних відносин. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 54, «проти» – 0, «утримались» – 4, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 456. 

 

63. СЛУХАЛИ: «Про затвердження регіональної схеми формування 

екологічної мережі Полтавської області». 

 

Доповідач Миколайчик Т.І. заступник директора Департаменту – 

начальник управління природокористування та моніторингу довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

Співдоповідач Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 59, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 457. 

 

64. СЛУХАЛИ: «Про надання в строкове користування на умовах договору 

суперфіцію земельної ділянки та території м. Гребінка Лубенського району 

Полтавської області ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА, 

МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ». 

 

Доповідач Гришко І.І., голова постійної комісії обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Співдоповідач Слободян О.О., перший заступник директора Департаменту 

будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової 

адміністрації. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, поінформував, що 

проєкт рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної 

ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 1, «не голосували» – 13. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 458. 

 

65. СЛУХАЛИ: «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж міста Лубни Лубенського району Полтавської області». 

 

Доповідач Гришко І.І., голова постійної комісії обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин. 

Співдоповідач Грицаєнко О.П., Лубенський міський голова. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, поінформував, що 

проєкт рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної 

ради з питань аграрної політики та земельних відносин. 
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Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 57, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 12. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 459. 

 

66. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 

2021 року № 281 ″Про затвердження Положення про Управління майном 

обласної ради у новій редакції″». 

 

Доповідач Коморна Л.Ф. начальник Управління майном обласної ради. 

Співдоповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 12. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 460. 

 

67. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Положення про порядок 

призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств 

(установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ і міст області, укладення та розірвання з 

ними контрактів». 

 

Доповідач Босенко Л.В., голова постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном. 

Співдоповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної 

ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання  

внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань бюджету та 

управління майном. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 57, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 9. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 
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Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 461. 

 

68. СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до Положення про почесну відзнаку ‒ 

Нагрудний знак Полтавської обласної ради ″За вірність народу України″». 

 

Доповідач Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Співдоповідач Хардін О.О., голова постійної комісії обласної ради з 

питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і 

потреб військових та учасників бойових дій. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій. 
 

В обговоренні виступили: 

Кульчинський М.Г., депутат Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –52 , «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 13. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 462. 

 

69. СЛУХАЛИ: «Про оголошення в Полтавській області 2023 року Роком 

дитини». 

 

Доповідач Усанова О.П., депутат Полтавської обласної ради. 

Співдоповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Співдоповідач Діденко О.Г., голова постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки та культури. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання депутатом Полтавської обласної ради 

Усановою О.П. 

Зазначив, що питання попередньо розглянуто на засіданні постійної комісії 

обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та 

рекомендовано доопрацювати проєкт рішення. 
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Постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки та культури 

рекомендовано внести доопрацьований проєкт рішення. 
 

Технічний збій в системі голосування 
 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 38, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 29. 

ВИРІШИЛИ: не приймати проєкт рішення за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради. 

 

Головою Полтавської обласної ради запропоновано повернутися до 

розгляду питання «Про оголошення в Полтавській області 2023 року Роком 

дитини». 

За пропозицію голови Полтавської обласної ради повернутися до розгляду 

питання «Про оголошення в Полтавській області 2023 року Роком дитини». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови Полтавської обласної ради та 

повернутися до розгляду питання. 
 

В обговоренні виступили: 

Кравченко Д.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Діденко О.Г., депутат Полтавської обласної ради. 

Чепурко О.Г., депутат Полтавської обласної ради. 

Усанова О.П., депутат Полтавської обласної ради. 
 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 57, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 463. 

 

70. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо передачі 

повноважень по встановленню тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення Полтавській обласній 

раді». 
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Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. 

Співдоповідач Воротинцев В.А., генеральний директор Комунального 

підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал». 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку.  

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 58, «проти» – 0, «утримались» – 2, «не голосували» – 7. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 464. 

 

71. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Полтавської міської ради щодо надання фінансової підтримки 

Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству 

теплового господарства «Полтаватеплоенерго» з метою погашення 

заборгованості перед ТОВ «Газопостачальна Компанія «Нафтогаз 

Трейдинг». 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку.  

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 60, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 7. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 465. 

 

72. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Прем’єр-міністра України щодо надання інформації про перевиконання 

дохідної частини Державного дорожнього фонду України та перерозподілу 
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залишку коштів субвенції за бюджетною програмою 3131090 для 

Полтавської області у 2022 році». 

 

Доповідач Бєлашов С.В., голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку.  

 

В обговоренні виступили: 

Матюшенко О.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 62, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 5. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 466. 

 

73. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо спрощення 

процедури обліку благодійної та гуманітарної допомоги». 

 

Доповідач Босенко Л.В., голова постійної  комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном.  

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

бюджету та управління майном.  

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 61, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 6. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 467. 

 

В обговоренні виступили: 

Дядик О.О., депутат Полтавської обласної ради. 
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Лунін Д.С., начальник Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

74. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення громадян України робочими місцями». 

 

Доповідач Ярошенко В.М., депутат Полтавської обласної ради. 

Співдоповідач Кульчинський М.Г.,  голова постійної комісії обласної ради 

з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, 

інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників 

АТО. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 468. 

 

75. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо встановлення 

єдиного підходу у наданні пільг з проїзду». 

 

Доповідач Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що проєкт 

рішення внесено на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання постійною комісією обласної ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кудацький О.М., голова постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення, повідомив про важливість 

Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України 

та Верховної Ради України щодо встановлення єдиного підходу у наданні пільг 

з проїзду. 
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Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 57, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 10. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 469. 

 

76. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм 

та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» в частині приведення норм харчування у 

ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою до рівня норм 

харчування у закладах загальної середньої освіти спортивного профілю». 

 

Доповідач Цибульська Ю.В., депутат Полтавської обласної ради. 

Співдоповідач Діденко О.Г., голова постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки та культури. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, зазначив, що питання 

розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки 

та культури. 

Запропонував даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 52, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 15. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 470. 

 

77. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Президента України та Верховної Ради України щодо заборони діяльності 

Української православної церкви московського патріархату на території 

України». 

 

Доповідач Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради. 

 

В обговоренні виступили: 

Корецький М.Б., депутат Полтавської обласної ради. 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради. 

Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради. 

Куцовол В.М., депутат Полтавської обласної ради. 

Гранчак Н.С., депутат Полтавської обласної ради. 

Кульчинський М.Г., депутат Полтавської обласної ради. 
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Бульбаха С.В., депутат Полтавської обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20, «проти» – 1, «утримались» – 12, «не голосували» – 30. 

ВИРІШИЛИ: не приймати проєкт рішення за основу та в цілому як 

рішення Полтавської обласної ради. 

 

78. СЛУХАЛИ: «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо підвищення тарифів на перевезення 

вантажів АТ "Укрзалізниця"». 

 

Доповідач Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Процай І.А., депутат Полтавської обласної ради, повідомив про важливість 

Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України 

щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів АТ "Укрзалізниця" та 

звернувся з проханням підтримати дане питання. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 52, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 11. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 471. 

 

79. СЛУХАЛИ: «Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області єдиного майнового комплексу державного підприємства 

″Полтавське управління геофізичних робіт″». 

 

Доповідач Коморна Л.Ф., начальник Управління майном обласної ради. 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, запропонував даний 

проєкт рішення прийняти за основу та в цілому як рішення Полтавської 

обласної ради, якщо відсутні запитання та заперечення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 55, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 8. 

ВИРІШИЛИ: прийняти проєкт рішення за основу та в цілому як рішення 

Полтавської обласної ради. Рішення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання № 472. 
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80. СЛУХАЛИ: «Різне». 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, повідомив, що порядок 

денний пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання вичерпано. 

 

Оголосив про закриття чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання. 

 

Виконуються Гімн України та гімн Полтавської області. 

 

 

Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, висловив вдячність 

депутатському корпусу Полтавської обласної ради, Полтавській обласній 

військовій адміністрації за конструктивну роботу, виконавчому апарату 

обласної ради за організацію пленарного засідання сесії.  

 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
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СПИСОК ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 

депутатів на пленарному засіданні чотирнадцятої позачергової сесії  

Полтавської обласної ради восьмого скликання 

26 липня 2022 року 
 

1. Алексюк Олександр Леонідович 

2. Аранчій Яніна Сергіївна 

3. Баканов Олег Олегович 

4. Барибіна Яніна Олександрівна 

5. Бєлашов Сергій Володимирович 

6. Бєлоножко Олег Вячеславович 

7. Біленький Олександр Юрійович 

8. Близнюк Іван Федорович 

9.  Бовдир Олексій Васильович 

10.  Бондар Микола Митрофанович 

11.  Босенко Лариса Василівна 

12.  Бульбаха Сергій Володимирович 

13.  Ващенко Олександр Володимирович 

14.  Величко Ольга Володимирівна 

15.  Винниченко Оксана Вікторівна 

16.  Виноград Михайло Васильович 

17.  Воротинцев Василь Альбертович 

18.  Гранчак Наталія Степанівна 

19.  Гришко Іван Іванович 

20.  Діденко Олег Григорович 

21.  Дядик Олег Олегович 

22.  Ждан Вячеслав Миколайович 

23.  Жук Сергій Миколайович 

24.  Капленко Валерій Ілліч 

25.  Кириченко Василь Петрович 

26.  Коваленко Геннадій Борисович 

27.  Копотун Костянтин Іванович 

28.  Кордубан Віктор Володимирович 

29.  Корецький Микола Борисович 

30.  Корнієнко Людмила Василівна 

31.  Корф Євген Анатолійович 

32.  Кравченко Дмитро Васильович 

33.  Кудацький Олександр Миколайович 

34. Кульчинський Микола Георгійович 

35.   Куцовол Володимир Миколайович 

36.  Лемешко Олександр Миколайович 

37.  Мазур Сергій Володимирович 

38.  Матюшенко Олексій Володимирович 

39.  Мінязев Вячеслав Данилович 

40. Мірошніченко Людмила Вікторівна 

41.  Москалик Іван Володимирович 

42.  Мотрич Юрій Миколайович 
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43. Мухтаров Фахраддін Аладдін-огли 

44.  Несен Валентин Володимирович 

45.  Олексенко Олександр Сергійович 

46.  Панкратьєв Олег Анатолійович 

47.  Процай Ігор Анатолійович 

48.  Проценко Руслан Олександрович 

49.  Руденко Олександр Іванович 

50.  Руроєва Лілія Олександрівна 

51.  Савченко Сергій Петрович 

52.  Сазонов Олег Юрійович 

53.  Середа Максим Володимирович 

54.  Сиверин Олександр Миколайович 

55.  Сидоренко Іван Іванович 

56.  Смотрицька Людмила Олександрівна 

57.  Стасовський Василь Іванович 

58.  Степаненко Ірина Вікторівна 

59.  Стеценко Вячеслав Васильович 

60.  Стройний Руслан Вікторович 

61.  Сук Наталія Олександрівна 

62.  Сухань Олександр Якович 

63.  Сухонос Наталія Василівна 

64.   Тарашевська Світлана Казимирівна 

65.  Тимоха Юрій Олександрович 

66. Удовиченко Андрій Вікторович 

67.  Усанова Ольга Петрівна 

68.  Устименко Юлія Сергіївна 

69.  Фещенко Олег Володимирович 

70.  Хардін Олег Олександрович 

71.  Чепурко Олексій Григорович 

72.  Юрченко Тетяна Олегівна 

73. Цибульська Юлія Володимирівна 

74.  Ярошенко Володимир Михайлович 
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СПИСОК ВІДСУТНІХ 

депутатів на пленарному засіданні чотирнадцятої позачергової сесії  

Полтавської обласної ради восьмого скликання 

26 липня 2022 року 

 

1. Бабак Віталій Анатолійович 

2. Богдан Руслан Дмитрович 

3. Василенко Марина Григорівна 

4. Говоренко Володимир Олександрович 

5. Грекова Марина Миколаївна 

6. Лебедин Юрій Якович 

7. Прокопчик Валерія Юріївна 

8. Смірнов Олександр Михайлович 

9. Сушко Сергій Федорович 

10. Телятник Руслан Васильович 
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СПИСОК ЗАПРОШЕНИХ 

на пленарне засідання чотирнадцятої позачергової сесії  

Полтавської обласної ради восьмого скликання 
 

Народні депутати України 

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації 

Заступники начальника Полтавської обласної військової адміністрації 

Керівники структурних підрозділів Полтавської обласної військової 

адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади 

Керівники обласних організацій, установ, підприємств 

 

Народні депутати України 
 

Касай Костянтин Іванович 
 

 

 

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації 
 

Лунін Дмитро Сергійович 
 

 

 

Заступники начальника Полтавської обласної військової адміністрації 
 
 

Калінін Максим Віталійович 
 

 

Рижеченко Катерина Сергіївна  

Панченко Ігор Ігорович  

 

Керівники структурних підрозділів Полтавської обласної військової 

адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади, керівники обласних організацій, установ, підприємств 
 

Бруслик 

Олексій Юрійович 

директор Юридичного департаменту Полтавської 

обласної військової адміністрації 

 

Власюк 

Галина Богданівна 

т.в.о. директора Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Воротинцев 

Василь Альбертович 

 

генеральний директор комунального підприємства 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

Грицаєнко 

Олександр Петрович 

Лубенський міський голова 

Гришко 

Іван Іванович 

начальник Полтавського обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

69



Гудим 

Валентина 

Володимирівна 

 

директор Державного архіву Полтавської області 

Коморна 

Леся Федорівна 

 

начальник Управління майном обласної ради 

Корнієнко 

Людмила Василівна 

директор Департаменту соціального захисту 

населення Полтавської обласної військової 

адміністрації  
 

Костенко  

Тетяна Вікторівна 
 

начальник Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації Полтавської обласної 

військової адміністрації  

 

Кропивка 

Павло Анатолійович 
 

директор Департаменту фінансів Полтавської 

обласної військової адміністрації  

Кулинич  

Віталій Іванович 

директор Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської обласної 

військової адміністрації  
 

Лисак 

Віктор Петрович 
 

директор Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації 
 

Монастирський 

Олександр Миколайович 
 

в.о. директора Департаменту екології та 

природних ресурсів Полтавської обласної 

військової адміністрації 

 

Олексенко 

Олександр Сергійович 

 

генеральний директор ПОКВПТГ 

«ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» 

Онупко 

Олена Миколаївна 

т.в.о. директора Департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Приймак 

Дмитро Васильович 

директор Обласного комунального виробничого 

підприємства теплового господарства 

«Лубнитеплоенерго» 

 

Рева  

Едуард Васильович 

начальник Управління житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної військової 

адміністрації  
 

Рогожинський 

Юрій Олександрович 

начальник відділу лісового та мисливського 

господарства Полтавського обласного управління 

лісового та мисливського господарства 
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Стеблянко  

Віктор Миколайович 

директор Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської обласної 

військової адміністрації  

 

Столітній 

Антон Володимирович 

 

керівник Полтавської обласної прокуратури   

Трохименко 

Марина Володимирівна 

 

начальник Управління молоді та спорту 

Полтавської обласної військової адміністрації  

 
 

Удовиченко 

Ірина Анатоліївна 

 

 

директор Департаменту культури та туризму 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Фоменко 

Ірина Олександрівна 

 

начальник служби у справах дітей Полтавської 

обласної військової адміністрації  

Фролов 

Сергій Олександрович 

директор Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської обласної військової 

адміністрації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71



СПИСОК ПРИСУТНІХ ЗАПРОШЕНИХ  

на пленарному засіданні чотирнадцятої позачергової сесії  

Полтавської обласної ради восьмого скликання 

 

 Начальник Полтавської обласної військової адміністрації 

Заступники начальника Полтавської обласної військової адміністрації 

Керівники структурних підрозділів Полтавської обласної військової 

адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади 

Керівники обласних організацій, установ, підприємств 

 
 

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації 
 
 

Лунін Дмитро Сергійович 
 

 

 

Заступники начальника Полтавської обласної військової адміністрації 
 
 

Калінін Максим Віталійович 
 

 

Рижеченко Катерина Сергіївна  

Панченко Ігор Ігорович  

 

Керівники структурних підрозділів Полтавської обласної державної 

адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів 

виконавчої влади, керівники обласних організацій, установ, підприємств, 

запрошені: 
 

Бруслик 

Олексій Юрійович 

директор Юридичного департаменту Полтавської 

обласної військової адміністрації 

 

Галушка 

Ганна Миколаївна 

заступник директора Департаменту – начальник 

управління фінансової та кадрової роботи 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

військової адміністрації 
 

Гришко 

Іван Іванович 
 

начальник Полтавського обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

Гудим 

Валентина 

Володимирівна 
 

директор Державного архіву Полтавської області 

Коморна 

Леся Федорівна 

начальник Управління майном обласної ради 
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Коломоєць 

Сергій Володимирович 

 

в.о. начальника відділу цифрової трансформації 

Управління інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної військової 

адміністрації 

 

Корнієнко 

Людмила Василівна 

директор Департаменту соціального захисту 

населення Полтавської обласної військової 

адміністрації  

 

Кропивка 

Павло Анатолійович 

 

директор Департаменту фінансів Полтавської 

обласної військової адміністрації  

Кушпіль 

Ангеліна Володимирівна 

в.о. директора Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Лисак 

Віктор Петрович 

 

директор Департаменту охорони здоров’я 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Миколайчик 

Тарас Іванович 

 

заступник директора – начальник управління 

природокористування та моніторингу довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Онупко 

Олена Миколаївна 

т.в.о. директора Департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Отич 

Олександр Анатолійович 

в.о. директора Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Рева  

Едуард Васильович 

начальник Управління житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної військової 

адміністрації  

 

Рогожинський 

Юрій Олександрович 

начальник відділу лісового та мисливського 

господарства Полтавського обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

 

Семенко 

Олександр Петрович 

в.о. начальника Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації Полтавської обласної 

військової адміністрації 

 

Стеблянко  

Віктор Миколайович 

директор Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської обласної 

військової адміністрації  
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Столітній 

Антон Володимирович 

 

керівник Полтавської обласної прокуратури   

Трохименко 

Марина Володимирівна 

 

начальник Управління молоді та спорту 

Полтавської обласної військової адміністрації  

 

Удовиченко 

Ірина Анатоліївна 

 

 

директор Департаменту культури та туризму 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Полтавської обласної військової адміністрації 

 

Фоменко 

Ірина Олександрівна 

 

начальник служби у справах дітей Полтавської 

обласної військової адміністрації  

Фролов 

Сергій Олександрович 

директор Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської обласної військової 

адміністрації  
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Зміст 

протоколу пленарного засідання  

чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради  

восьмого скликання  

від 26 липня 2022 року  
 

1.  Відкриття пленарного засідання чотирнадцятої позачергової 

сесії обласної ради 
1-2 

2.  Обрання секретаріату сесії 3 

3.  Формування порядку денного пленарного засідання  

чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради 
3-8 

4.  Зміни та доповнення до порядку денного пленарного 

засідання  чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради 
8-9 

5.  Сформований порядок денний пленарного засідання  

чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради 
9-15 

6.  Регламент роботи сесії 15 

7.  Виступи депутатів Полтавської обласної ради 15-16 

8.  Розгляд питання « Про звіт голови обласної ради за період з 

27 листопада 2020 року по 31 грудня 2021 року » 
16-17 

9.  Розгляд питання «Про звіт тимчасово виконувача обов’язків 

голови Полтавської обласної державної адміністрації про 

виконання Програми економічного та соціального розвитку 

Полтавської області на 2021 рік , а також делегованих 

обласною радою повноважень» 

17-18 

10.  Розгляд питання « Про інформацію керівника Полтавської 

обласної прокуратури про результати діяльності органів 

Полтавської обласної прокуратури за 5 місяців 2022 року »  

18 

11.  Розгляд питання « Про внесення змін до рішень обласної 

ради» (Доопрацьований проєкт) 
18-19 

12.  Розгляд питання «Про затвердження звітів за 2021 рік про 

результати проведення моніторингу виконання Плану заходів 

з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 

2023 роки та з оцінки результативності реалізації Стратегії 

розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки та плану 

заходів з її реалізації»  

19-20 

13.  Розгляд питання «Про виконання Програми підтримки 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для 

виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки» 

20 

14.  Розгляд питання «Про виконання Комплексної програми 

поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській 

області на 2017 ‒ 2021 роки» 

20-21 

15.  Розгляд питання «Про виконання Обласної програми "Питна 

вода Полтавщини" на 2011 – 2020 роки, термін дії якої 

продовжено до 2021 року включно» 

 

21 

259



 

 

 

16.  Розгляд питання «Про затвердження Обласної програми 

"Питна вода Полтавщини" на 2022 ‒ 2026 роки» 
21-22 

17.  Розгляд питання «Про внесення змін до Обласної програми 

фінансової підтримки підприємств комунальної 

теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного 

господарства Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки » 

22-23 

18.  Розгляд питання «Про затвердження Програми оптимізації, 

автоматизації та розвитку системи централізованого 

теплопостачання ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" на 2022 ‒ 

2026 роки» 

23-24 

19.  Розгляд питання «Про затвердження цільової обласної 

Комплексної програми "Шлях до рівних можливостей" на 

2022 ‒ 2025 роки » 

24-25 

20.  Розгляд питання «Про внесення змін до обласної Програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 

роки та Порядку використання коштів обласного бюджету на 

придбання у 2021 році комбінованих дорожніх машин на 

умовах співфінансування» 

25 

21.  Розгляд питання «Про внесення змін до регіональної 

програми інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 ‒ 

2023 роки»  

25-26 

22.  Розгляд питання «Про виконання регіональної цільової 

Програми охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з 

урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області 

на 2017–2021 роки («Довкілля-2021»)» 

26-27 

23.  Розгляд питання «Про Регіональну програму охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 

регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 ‒ 2027 

роки («Довкілля ‒ 2027»)» 

27-28 

24.  Розгляд питання «Про внесення змін до Програми 

ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини 

на період 2022 ‒ 2027 років»  

28 

25.  Розгляд питання «Про пооб’єктний перелік робіт з 

інвентаризації земель лісогосподарського призначення, які 

пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 

році» 

28-29 

26.  Розгляд питання «Про пооб’єктний перелік робіт з 

інвентаризації земель лісового фонду, не наданих у власність 

та постійне користування (ліси земель запасу), які 

пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 

році» 

 

 

 

29 
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27.  Розгляд питання «Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської 

області в 2022 році»  

29-30 

28.  Розгляд питання «Про внесення змін до обласної Програми 

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік » 

30-31 

29.  Розгляд питання «Про виконання обласної Програми 

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік » 
31 

30.  Розгляд питання «Про внесення змін до обласної Програми 

розвитку та підтримки комунальних закладів  охорони 

здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік» 

31-32 

31.  Розгляд питання «Про затвердження обласної Програми 

відзначення кращих медичних працівників на 2022 ‒ 2026 

роки» 

32-33 

32.  Розгляд питання «Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної програми соціального захисту населення 

Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки» 

33 

33.  Розгляд питання «Про обласну Програму з реалізації 

молодіжної політики на 2022 ‒ 2025 роки ». 
33-34 

34.  Розгляд питання «Про внесення змін до Комплексної 

програми щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та 

оборонної роботи на 2021 – 2027 роки» (Доопрацьований 

проєкт) 

34 

35.  Розгляд питання «Про внесення змін до регіональної 

Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки» 

35 

36.  Розгляд питання «Про внесення змін до Програми розвитку 

місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 ‒ 

2023 роки» 
35-36 

37.  Розгляд питання «Про виконання обласної програми 

"Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 

роки"» 

36 

38.  Розгляд питання «Про внесення змін до Антикорупційної 

програми Полтавської обласної ради на 2021 ‒ 2023 роки» 
36-37 

39.  Розгляд питання «Про внесення змін до показників обласного 

бюджету Полтавської області на 2021 рік 16100000000 (код 

бюджету)» 

37 

40.  Розгляд питання «Про затвердження розпоряджень 

начальника Полтавської обласної військової адміністрації 

щодо внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік» 

 

 

37-38 
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41.  Розгляд питання « Про збільшення статутного капіталу 

Полтавського обласного комунального виробничого 

підприємства теплового господарства "Полтаватеплоенерго"» 

38-39 

42.  Розгляд питання « Про збільшення статутного капіталу 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

"Полтававодоканал"» 

 

39-40 

43.  Розгляд питання «Про збільшення статутного капіталу 

Комунального підприємства Полтавської обласної ради 

"Полтавафармація"» 

40 

44.  Розгляд питання «Про внесення змін до показників обласного 

бюджету Полтавської області на 2022 рік 16100000000 (код 

бюджету)» 

41 

45.  Розгляд питання «Про передачу медичного обладнання та 

автомобілів у комунальну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області» 

41-42 

46.  Розгляд питання «Про приймання-передачу витрат за 

об’єктом: "Реконструкція існуючого гаража під підземний 

паркінг КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради" 

по вул. Миколи Дмитрієва, 6, м. Полтава. Коригування."» 

42 

47.  Розгляд питання «Про приймання-передачу витрат за 

об’єктом: "Реставрація Полтавської обласної філармонії по 

вул. Гоголя, 10 в м. Полтава (будинок колишньої хоральної 

синагоги). Коригування"» 

42-43 

48.  Розгляд питання «Про передачу витрат на ремонт блоку 

конференц-залів за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,45 

на баланс, в оперативне управління Комунальної установи 

Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних 

будівель» 

43-44 

49.  Розгляд питання «Про надання згоди на прийняття будівель 

та споруд за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 

106 у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області» 

44 

50.  Розгляд питання «Про прийняття у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування за адресою: м. Полтава,  

вул. Юрченка Петра, будинок 1а» 

44-45 

51.  Розгляд питання «Про приймання-передачу майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області» 

45 

52.  Розгляд питання «Про передачу майна зі спільної власності, 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» 

 

 

45-46 
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53.  Розгляд питання «Про передачу майна спільної власності, 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у 

державну власність в умовах воєнного стану» 

46 

54.  Розгляд питання «Про деякі питання управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області» 

46-47 

55.  Розгляд питання «Про прийняття єдиного майнового 

комплексу Комунального підприємства Решетилівське 

комунальне підприємство "Водоканал" у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» 

47 

56.  Розгляд питання «Про затвердження розпоряджень голови 

обласної ради» 
47-48 

57.  Розгляд питання «Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на отримання кредиту на умовах 

овердрафту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "БАНК 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"» 

48 

58.  Розгляд питання «Про погодження ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» укладання договорів реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ та послуги з його 

розподілу та транспортування» 

49 

59.  Розгляд питання «Про погодження ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» укладання договорів реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ» 

49-50 

60.  Розгляд питання «Про зміну найменування спеціалізованого 

закладу Полтавський регіональний центр з фізичної культури 

і спорту інвалідів "Інваспорт" Полтавської обласної ради» 

50 

61.  Розгляд питання «Про зміну найменування юридичної особи 

Комунальна установа "Рекреаційний центр Криворудський" 

Полтавської обласної ради» 

50-51 

62.  Розгляд питання «Про встановлення вартості харчування в 

дошкільному відділенні Полтавського навчально-

реабілітаційного  центру Полтавської обласної ради» 

51 

63.  Розгляд питання «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 14 липня 2017 року № 521 "Про ліквідацію 

Полтавського обласного центру медико-соціальної 

експертизи"» 

51-52 

64.  Розгляд питання «Про припинення права користування 

частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ "ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО"» 

52 

65.  Розгляд питання «Про припинення права користування 

частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ "МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО"» 

 

52-53 
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66.  Розгляд питання «Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС ‒ 2017» у 

користування мисливських угідь на території Мачухівської, 

Щербанівської, Терешківської сільських та  Новосанжарської 

селищної територіальних громад Полтавського району 

Полтавської області» 

53 

67.  Розгляд питання «Про погодження клопотання щодо 

приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ "БАТЬКІВЩИНА" Полтавської області» 

54 

68.  Розгляд питання «Про погодження клопотання щодо 

приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ "БАТЬКІВЩИНА" Миргородського 

району Полтавської області» 

54-55 

69.  Розгляд питання «Про погодження клопотання щодо 

приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСКОБІЙНИКИ" 

Полтавської області» 

55 

70.  Розгляд питання «Про затвердження регіональної схеми 

формування екологічної мережі Полтавської області» 
55-56 

71.  Розгляд питання «Про надання в строкове користування на 

умовах договору суперфіцію земельної ділянки та території 

м. Гребінка Лубенського району Полтавської області 

ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І 

АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ» 

56 

72.  Розгляд питання «Про погодження проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж міста Лубни Лубенського 

району Полтавської області» 

56-57 

73.  Розгляд питання «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 21 жовтня 2021 року № 281 "Про затвердження 

Положення про Управління майном обласної ради у новій 

редакції"» 

57 

74.  Розгляд питання «Про внесення змін до Положення про 

порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ і міст області, укладення та розірвання з ними 

контрактів» 

57-58 
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75.  Розгляд питання «Про внесення змін до Положення про 

почесну відзнаку ‒ Нагрудний знак Полтавської обласної 

ради "За вірність народу України"» 

58 

76.  Розгляд питання «Про оголошення в Полтавській області 

2023 року Роком дитини» 
58-59 

77.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України та Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг щодо передачі 

повноважень по встановленню тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення Полтавській обласній раді» 

59-60 

78.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Полтавської міської ради щодо надання 

фінансової підтримки Полтавському обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового 

господарства «Полтаватеплоенерго» з метою погашення 

заборгованості перед ТОВ "Газопостачальна Компанія 

"Нафтогаз Трейдинг"» 

60 

79.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Прем’єр-міністра України щодо надання 

інформації про перевиконання дохідної частини Державного 

дорожнього фонду України та перерозподілу залишку коштів 

субвенції за бюджетною програмою 3131090 для Полтавської 

області у 2022 році» 

60-61 

80.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо спрощення процедури обліку 

благодійної та гуманітарної допомоги» 

61-62 

81.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

громадян України робочими місцями» 

62 

82.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України щодо встановлення єдиного підходу у наданні 

пільг з проїзду» 

62-63 

83.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 

2021 року № 305 "Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку" в частині приведення норм 

харчування у ліцеях з посиленою військово-фізичною 

підготовкою до рівня норм харчування у закладах загальної 

середньої освіти спортивного профілю» 

63 
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84.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Президента України та Верховної Ради 

України щодо заборони діяльності Української православної 

церкви московського патріархату на території України» 

63-64 

85.  Розгляд питання «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо 

підвищення тарифів на перевезення вантажів АТ 

"Укрзалізниця"» 

64 

86.  Розгляд питання «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття з державної у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області єдиного 

майнового комплексу державного підприємства «Полтавське 

управління геофізичних робіт» 

64 

87.  Розгляд питання «Різне» 65 

88.  Список зареєстрованих депутатів на пленарному засіданні  

чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання 

66-67 

89.  Список відсутніх депутатів на пленарному засіданні 

чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання 

68 

90.  Список запрошених на пленарне засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання 

69-71 

91.  Список присутніх запрошених на пленарному засіданні   

чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання 

72-74 

92.  Результати поіменного голосування пленарного засідання   

чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання 

75-258 

93.  Зміст протоколу пленарного засідання чотирнадцятої  

позачергової  сесії Полтавської обласної ради восьмого 

скликання 

259-266 
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