Про звіт голови обласної ради про свою діяльність за 2017 рік

Керуючись пунктом 17 частини 6 статті 55 та статтею 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт голови обласної ради
Біленького О.Ю. про свою діяльність за 2017 рік,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
Звіт голови обласної ради про свою діяльність за 2017 рік взяти до відома
(додається на 19 аркушах).

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Шановні колеги!
Завершився другий рік діяльності Полтавської обласної ради
сьомого скликання – ще один рік нашої з Вами спільної роботи.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає
щорічний звіт голови обласної ради про діяльність – свою та обласної
ради. Тому пропоную спільно проаналізувати, що вдалося зробити
позитивного за минулий рік, над вирішенням яких проблем необхідно
працювати надалі, а також визначити, які корективи до наших планів
необхідно внести в майбутньому.
Загалом робота Полтавської обласної ради в 2017 році відзначалася
активністю, конструктивністю та послідовністю. Представницький орган
області працював стабільно та ефективно, забезпечуючи розвиток регіону
за пріоритетними напрямками, розв’язуючи поточні питання життя
територіальних громад, не перетворюючись на арену політичного
протистояння.
Надійним партнером Полтавської обласної ради протягом 2017 року
виступала обласна державна адміністрація, з якою ми завжди знаходили
порозуміння, працювали і, сподіваюсь, будемо працювати й надалі як
єдина команда.
Наша робота не обмежувалася сесійною залою.
Так, одним із головних наших здобутків є прийняття Закону
України №1793–VIIІ "Про внесення змін до бюджетного кодексу
України щодо зарахування рентної плати за користування надрами
для видобування нафти, природного газу та газового конденсату"
(проект Закону №3038).
Це безперечна перемога всієї Полтавщини! Довелося використати весь
наявний лобістський потенціал, щоб цей Закон був прийнятий. Два роки ми
витримували шалений тиск збоку видобувних компаній. Два роки ми
боролися, щоб інтереси полтавців нарешті були враховані.
Завдяки цьому закону з 1 січня 2018 року 5% рентних платежів за
користування надрами мають надходити до місцевих бюджетів, із них 2%
отримає обласний бюджет, а 3% – лишатиметься в громадах.
Якщо в минулі роки на розвиток та відновлення соціальної
інфраструктури області підприємствами нафтогазовидобувного комплексу
області згідно з договорами про співпрацю виділялось лише кілька млн грн,
то, вже починаючи з 2018 року, ця сума має збільшитись до 450 млн. Це –
саме ті гроші, які надзвичайно потрібні нашим громадам.

У рамках діючих обласних програм кожен депутат має відтепер
можливість спрямовувати до 1 млн грн на підтримку проектів розвитку
територіальних громад.
Відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування в
Полтавській області на 2018 – 2020 роки розпочато роботу по спрямуванню
коштів місцевим бюджетам із Фонду розвитку територій області. В 2017 році
направлені кошти в сумі 84,0 млн грн, а саме:
✓ до бюджетів міст, районів, ОТГ – 75,8 млн грн;
✓ департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
ОДА – 0,2 млн грн;
✓ департаменту освіти та науки ОДА – 0,8 млн грн;
✓ департаменту охорони здоров’я ОДА – 2,5 млн грн;
✓ департаменту соціального захисту населення ОДА– 1,2 млн грн;
✓ управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА – 0,4 млн грн;
✓ департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житловокомунального господарства ОДА – 3,1 млн грн.
Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» обласна рада організовує свою роботу сесійно.
Що стосується пленарної роботи, то в 2017 році було проведено шість
пленарних засідань Полтавської обласної ради, на яких прийнято
233 рішення. В основному вони стосувалися питань соціального захисту,
охорони здоров’я, розподілу коштів обласного бюджету. Також відбулося
65 засідань постійних комісій, на яких розглянуто 605 актуальних для області
питань.
План роботи Полтавської обласної ради на 2017 рік, затверджений
рішенням тринадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від
31.01.2017 року №347, в цілому виконано: із 54 запланованих до розгляду
було виконано 47 питань. 4 питання були перенесені на 2018 рік, 1 –
враховано в комплексній програмі. Ще 2 питання втратили актуальність
через внесення змін у законодавство.
Протягом минулого року рішеннями обласної ради були
затверджені:
✓ Цільова регіональна програма "Власний дім" на 2017 – 2021 роки;
✓ Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2017 – 2020 роки;
✓ Регіональна цільова Програма охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
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✓
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✓
✓
✓
✓
✓
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з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 –
2021 роки ("Довкілля – 2021");
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 – 2020 роки;
Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки;
Програма розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт–Полтава" на 2017–
2020 роки;
Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на
2018 – 2020 роки;
Програма економічного та соціального розвитку Полтавської області на
2018 рік;
Програма "Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки";
Комплексна Програма розвитку культури, мистецтва та охорони
культурної спадщини в Полтавській області на 2018 – 2020 роки;
Програма збереження, вивчення та популяризації Більського городища
на період 2018 – 2022 років;
Антикорупційна програма Полтавської обласної ради на 2017 – 2020
роки.

Також депутатами було прийнято 41 важливе рішення щодо внесення
змін та доповнень до діючих обласних програм з метою оптимізації
використання коштів.
На пленарних засіданнях у 2017 році було прийнято 23 звернення
депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України, в яких порушувалися
питання соціально-економічного розвитку, охорони здоров’я, використання
надр, внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України та
інше. Зокрема, були прийняті звернення з питань:
✓ щодо недопущення зміни тарифів на оплату за спожиту електричну
енергію для вуличного освітлення населених пунктів;
✓ щодо цінової політики на закупівлю молока від населення у
приватному секторі;
✓ щодо встановлення пільг родинам полонених громадян України в зоні
проведення АТО, прискорення проведення заходів із визволення
полонених;
✓ щодо підтримки торговельної блокади тимчасово окупованих територій
України;
✓ щодо забезпечення контролю Державною службою України з безпеки
на транспорті за роботою "нелегальних" перевізників у межах
Полтавської області;
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✓ щодо необхідності внесення змін до діючого законодавства України
щодо зменшення податкового навантаження та розміру єдиного
соціального внеску для суб`єктів підприємницької діяльності;
✓ щодо необхідності будівництва нового мосту в місті Кременчуці;
✓ щодо врегулювання питання встановлення лічильників газу для
населення;
✓ щодо збільшення медичної субвенції з Державного бюджету на
2017 рік;
✓ щодо збільшення медичної субвенції для придбання препаратів для
лікування хворих на цукровий діабет із Державного бюджету на
2017 рік;
✓ щодо необхідності забезпечення прав онкохворих невідкладного
державного забезпечення лікувальними засобами;
✓ щодо підтримки законопроектів № 5561 і № 5562;
✓ щодо добровільної відмови ПАТ "Укргазвидобування" від права
постійного користування земельною ділянкою;
✓ щодо вирішення соціальних питань учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Згідно із ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сесія ради складається з пленарної роботи та засідань постійних
комісій. Рішенням четвертого пленарного засідання першої сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання №12 від 11.12.2015 р.
утворено 10 постійних комісій Полтавської обласної ради сьомого
скликання.
Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та
земельних відносин, голова комісії – В. Капленко.
Протягом 2017 року комісією проведено 8 засідань, розглянуто
51 питання. За підсумками засідань прийнято 11 рекомендацій та розглянуто
29 проектів рішень, які вносилися на розгляд сесій обласної ради. Серед
рішень, які були прийняті обласною радою:
✓ дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка знаходиться в постійному користуванні Дитячого
оздоровчого центру санаторного типу "Миргородський" Полтавської
обласної ради;
✓ дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні
Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного
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підприємства "Полтавапаливо";
✓ погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки в постійному користуванні Полтавського обласного
комунального виробничо-комерційного підприємства"Полтавапаливо";
✓ пооб’єктний перелік робіт із охорони земель, витрати по яких
підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;
✓ про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення
особливо захисних ділянок.
За підтримки комісії внесено на розгляд обласної ради та прийнято
5 звернень до центральних органів державної влади, зокрема, щодо
проведення
земельних
торгів,
удосконалення
ринку
земель
сільськогосподарського призначення та продовження мораторію на продаж
земель сільськогосподарського призначення.
Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу та
використання надр, голова комісії – С. Мамоян.
У 2017 році було проведено 6 засідань, розглянуто 65 питань, внесено
на розгляд сесій 27 проектів рішень. (Загалом членами комісії внесено на
розгляд сесії 44 проекти рішень). Кількість прийнятих обласною радою
рішень, що відносяться до компетенції постійної комісії – 42.
Також комісія підтримала 3 звернення до центральних органів
виконавчої влади, підприємств нафтогазового комплексу, в т. ч.:
✓ до Державної служби геології та надр України щодо зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами, наданих публічному
акціонерному товариству НАК "Нафтогаз України";
✓ до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, щодо перегляду величин питомої
вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних
мереж на 2017 рік;
✓ до керівництва публічних акціонерних товариств "Укртрансгаз" та
НАК "Нафтогаз України" щодо укладення соціальних угод з метою
розвитку територіальних громад Полтавської області.
За ініціативи постійної комісії рішенням сесії обласної ради утворено
цільовий фонд у складі спеціального фонду обласного бюджету Полтавської
області. У 2017 році до фонду надійшли кошти в сумі 1,1 млн грн.
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Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку, голова комісії –
І. Сірик.
Протягом року відбулося 5 засідань постійної комісії, в ході яких було
розглянуто 54 питання. Комісія підтримала ряд змін і доповнень до діючих
регіональних програм, зокрема:
✓ зміни до Програми розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт–Полтава"
на 2017 – 2020 роки, які дали можливість аеропорту отримати статус
міжнародного;
✓ зміни до цільової регіональної програми "Власний дім" на 2017 – 2021
роки, що мають позитивно вплинути на стан соціальної та виробничої
сфери села, підвищити привабливість проживання в сільській
місцевості;
✓ затвердження переліку об’єктів, на які будуть спрямовані кошти
обласного бюджету відповідно до Обласної програми "Питна вода
Полтавщини" на 2011 – 2020 роки (на 2017 рік). З обласного бюджету
були виділені 10 млн грн. на здійснення заходів щодо підвищення
ефективності і надійності функціонування систем питного
водопостачання;
✓ внесення змін до обласної Програми розвитку дорожнього
господарства Полтавської області на 2016 – 2018 роки, що дало
можливість профінансувати в 2017 році роботи на суму 115461,9 тис.
грн з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів
доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності
в населених пунктах.
За підтримки комісії було також затверджено Обласну програму
забезпечення молоді житлом на 2018 – 2022 роки. Прийняття цієї програми
дає можливість отримати пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла, термін повернення кредиту – до 30 років.
Постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування, голова комісії – І. Горжій.
У 2017 році комісією проведено 10 засідань, розглянуто 79 питань,
внесено на розгляд сесії 17 проектів рішень. Прийнято ряд важливих програм
у сфері екології та раціонального природокористування:
✓ Регіональна цільова Програма охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 –
2021 роки ("Довкілля – 2021");
6

✓ Комплексна програма поводження із твердими побутовими відходами
в Полтавській області на 2017 – 2021 роки;
✓ Порядок функціонування та припинення експлуатації полігонів і
звалищ твердих побутових відходів на території Полтавської області.
Підготовлено проект Звернення до Кабінету Міністрів України щодо
Стратегії реформування лісового господарства України. Відповідно до
рекомендацій постійної комісії завершено будівництво магістрального
водоводу і підземного водозабору для водопостачання с. Пришиб,
с. Роботівка, с. Єристівка Пришибської сільської ради Кременчуцького
району Полтавської області та приєднання водоводу до електричної мережі.
Профінансовано природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області в 2017 році
всього на суму – 110 950,433 тис. грн.
За ініціативи депутатів обласної ради О. Діденка та І. Горжія
була створена робоча група, якою на виїзному засіданні в смт Велика Багачка
Великобагачанського району було обстежено місця видалення твердих
побутових відходів на території смт Велика Багачка й с. Устивиця
Великобагачанського району Полтавської області та виявлено розливи
речовини (бурового шламу) зі специфічним запахом, за зовнішніми ознаками
схожої на відходи, які утворюються під час буріння свердловин для
видобування нафти та газу.
Також була створена робоча група з метою вивчення питання,
викладеного у зверненні громадської організації "Громадська Люстрація
Шишаччини" та мешканців с. Яреськи Шишацького району Полтавської
області щодо порушення екологічного, земельного, санітарно-гігієнічного
законодавства при встановлені установки підготовки та стабілізації
вуглеводневої сировини товариством з обмеженою відповідальністю
"Полтававторма".
За результатами виїзних засідань вказаних робочих груп вжито заходів
щодо вирішення порушених питань.
Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки та культури,
голова комісії – С. Шевчук.
Комісією в 2017 році проведено 11 засідань, на яких розглянуто
111 питань. За ініціативи постійної комісії внесено на розгляд сесії обласної
ради Обласну цільову програму національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на 2017 – 2020 роки. Рішенням сесії від 31 січня 2017 року дану
програму було прийнято.
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Також за ініціативою постійної комісії внесено на розгляд обласної
ради та прийнято:
✓ Комплексну Програму розвитку культури, мистецтва та охорони
культурної спадщини в Полтавській області на 2018 – 2020 роки;
✓ Програму збереження, вивчення та популяризації Більського городища
на період 2018 – 2022 років.
Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і
потреб військових та учасників бойових дій, голова комісії –
Г. Коваленко.
Постійною комісією у 2017 році проведено 10 засідань, на яких
розглянуто 65 питань.
За ініціативою комісії була внесена на розгляд обласної ради, прийнята
та успішно реалізується Комплексна програма щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2016 – 2020 роки.
На початок 2017 року на виконання завдань і заходів, визначених
Програмою було заплановано 6 млн 400 тис. грн. Протягом року були внесені
зміни і обсяг планових видатків склав 19 млн 906 тис. грн. Всього за 2017 рік
було профінансовано 16 млн 766 тис. грн.
За ініціативою постійної комісії та в рамках реалізації норм Закону
України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки" внесено на розгляд обласної ради та прийнято ряд рішень
щодо перейменування сільських рад Полтавської області.
Постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської
діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та
дотримання прав учасників АТО, голова комісії – І. Авраменко.
За звітний період проведено 5 засідань постійної комісії, під час яких
розглянуто 35 питань.
Пріоритетну увагу постійної комісії було приділено створенню,
вдосконаленню та моніторингу дотримання Регламенту обласної ради
сьомого скликання, забезпеченню покладених функцій у царині запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді,
практичним аспектам депутатської діяльності, нормотворчому супроводу
регіональної інформаційної політики, сприянню реалізації прав учасників
АТО, розвитку громадянського суспільства тощо. Зокрема:
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✓ відповідно до покладених обласною радою повноважень постійна
комісія погодила Рекомендації з питань запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді, розроблені
виконавчим апаратом обласної ради;
✓ згідно з рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради, Регламент Полтавської обласної ради сьомого
скликання викладено в новій редакції.
Також протягом 2017 року предметом системного розгляду постійної
комісії був хід виконання Комплексної програми комунікацій влади з
громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на
2016 – 2020 роки. За опрацьованими та підтриманими постійною комісією
проектами рішень обласною радою вносилися до неї відповідні зміни та
доповнення. Поряд із цим, у полі зору постійної комісії перебували тематичні
звернення депутатів обласної ради, народних депутатів України,
громадськості, заяви фізичних і юридичних осіб, які опрацьовувалися
належним чином.
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики,
спорту та туризму, голова комісії – О. Алексюк.
Проведено 6 засідань постійної комісії обласної ради, розглянуто
33 питання. Відповідно до обласної Програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2017 – 2020 роки в 2017 році виплачено винагороду спортсменамполтавцям за видатні здобутки – чемпіону світу з боксу 2017 року
О. Хижняку та його тренеру, а також чемпіонам та призерам Дефлімпійським
ігор у Туреччині. Затверджено перелік із 20-ти сучасних спортивних
майданчиків, що були побудовані відповідно до зазначеної Програми в 2017
році.
У 2017 році збільшилася на 4992 кількість дітей, що були оздоровлені
за бюджетні кошти. Загалом організованими формами відпочинку та
оздоровлення із залученням різних джерел фінансування в області охоплено
74,9 тис. дітей, що становить 54,4% від загальної кількості дітей віком від 7
до 17 років, та на 1,7 тис. дітей більше, ніж у 2016 році.
Така позитивна динаміка стала можливою лише завдяки переглянутій у
2016 році системі надання послуг із оздоровлення дітей у позаміських
дитячих закладах. На обласному рівні в рамках обласної Програми додатково
до закупівлі за кошти бюджетів різних рівнів путівок для дітей, які
потребують особливої соціальної уваги і підтримки, запроваджений
інноваційний механізм фінансування відшкодування частини вартості
путівки дитячим закладам за надані послуги з оздоровлення та відпочинку
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дітей, які виховуються в сім’ях із дітьми, за рахунок коштів місцевого
бюджету.
Завдяки запровадженню механізму здешевлення вартості путівок для
дітей у частині батьківської оплати пропозицією скористалися 7689 дітей, що
майже в 2,5 рази більше, ніж у минулому році.
Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення, голова комісії – Л. Овчаренко
Протягом 2017 року проведено 7 засідань постійної комісії, на яких
розглянуто 55 питань, в тому числі 20 проектів рішень обласної ради.
На виконання вимог 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 на засіданнях постійних
комісій заслухано та погоджено звіти 18-ти керівників закладів охорони
здоров’я та соціального захисту населення.
Для вдосконалення роботи постійною комісією практикуються виїзні
засідання. У звітному році з метою більш ретельного вивчення роботи
обласних закладів охорони здоров’я та соціальної сфери проведено 3 таких
засідання в Чутовому, Кременчуці, Лубнах та районі, Новосанжарському,
Хорольському районах.
На кожному із засідань депутати розглядали обласну Комплексну
програму соціального захисту і соціального забезпечення населення області
на 2013 – 2020 роки з різних позицій: внесення змін, стан виконання заходів,
результати фінансового аудиту. Зокрема, в 2017 році на Програму
спрямували 22 млн грн, на 2018 рік заплановано на 18% більше. Саме
сьогодення потребує постійного вдосконалення, змін акцентів, щоб Програма
була дієвою. Програма охоплює такі соціальні гарантії: підтримка сімей
загиблих учасників АТО, підтримка учасників АТО, які отримали поранення,
санаторне оздоровлення сімей загиблих учасників АТО, воїнівінтернаціоналістів, виплата одноразової матеріальної допомоги, виплата
щорічної допомоги, виплата щомісячної компенсації дітям, які не досягли
18 років, із сімей загиблих учасників АТО, компенсація пільгового
перевезення на міжміських і міжобласних маршрутах.
У 2017 році збільшено фінансування зокрема на:
✓ співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету придбання
мікроавтобусів, обладнаних підйомниками, для забезпечення
соціальними послугами осіб із інвалідністю та громадян похилого віку;
✓ на надання грошової допомоги окремим категоріям громадян;
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✓ на компенсацію за пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян.
При розгляді проекту Програми відзначення кращих медичних
працівників на 2017 – 2021 роки постійною комісією запропоновано
відзначати і медичних працівників, які працюють у закладах соціального
захисту. Пропозицію підтримано робочою групою з вивчення, аналізу та
упорядкування обласних премій, заснованих Полтавською обласною радою.
В результаті до Премії імені М. В. Скліфосовського додано дві номінації:
"Кращий лікар будинку-інтернату (пансіонату)", "Краща медична сестра
будинку-інтернату (пансіонату)".
Постійною комісією підтримано ініціативу Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації щодо запровадження в
територіальних центрах соціального обслуговування населення послуги
"соціального таксі".
Постійна комісія опікується питаннями призначення та використання
капітальних видатків по галузях соціального захисту населення та охорони
здоров’я.
Зокрема, закуплено швидкозаморожувач плазми крові для Полтавської
обласної станції переливання крові, цифрову УЗД систему для Полтавського
обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру, ангіографічне
обладнання для Полтавського обласного кардіологічного диспансеру,
ультразвуковий апарат для Кременчуцького обласного онкологічного
диспансеру, автомобіль екстреної медичної допомоги, придбано
функціональні ліжка, кухонне та пральне обладнання для будинків-інтернатів
системи соціального захисту тощо.
У цілому на реконструкцію та капітальний ремонт медичних закладів
обласного підпорядкування в 2017 році використано 25 471 тис. грн на
придбання обладнання спрямовано 6,8 млн грн.
На реконструкцію та капітальний ремонт закладів соціального захисту
й придбання обладнання використано 15 348,886 тис. грн.
Депутати постійної комісії взяли участь: у парламентських слуханнях
на тему "Медична освіта в Україні. Погляд у майбутнє", засіданнях круглого
столу, організованих Комітетом Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я за темами "Запровадження загальнообов’язкового соціального
медичного страхування в Україні", "Проблеми материнської смертності й
шляхи її зменшення"; Національному форумі охорони здоров’я; науковопрактичній конференції за міжнародною участю "Формування публічної
служби, чутливої до людей з особливими потребами: цифрові технології".
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Постійна комісія обласної ради з питань бюджету та управління
майном, голова комісії – М. Бондар.
Протягом 2017 року було проведено 8 засідань постійної комісії, на
яких розглянуто 220 питань, з яких більшість – проекти рішень, які
вносилися на розгляд сесій обласної ради. За підсумками засідань прийнято
15 рекомендацій. Серед рішень, які були прийняті обласною радою:
✓ внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік;
✓ обласний бюджет на 2018 рік;
✓ Програма економічного та соціального розвитку Полтавської області на
2018 рік;
✓ План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на
період 2018 – 2020 років;
✓ затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в
Полтавській області на 2018 – 2020 роки;
✓ затверджено план діяльності Полтавської обласної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік;
✓ укладання
трудових
контрактів
із
керівниками
суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад області;
✓ здійснення
приймання-передачі
майна
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області;
✓ внесення змін та доповнень до обласних цільових програм,
затверджених Полтавською обласної радою.
Протягом 2017 року оголошено укладено 61 контракт з керівниками
підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю
територіальних громад області.
При підтримці постійної комісії рішенням сесії обласної ради були
прийняті зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування в
Полтавській області на 2016 – 2017 роки, що стосувалися створення Фонду
розвитку територій, на який було виділено 85 млн. грн., а також затверджено
Порядок використання коштів цього Фонду.
Депутатами обласної ради, членами постійної комісії було внесено на
розгляд сесій обласної ради загалом 12 проектів рішень, в числі яких
5 депутатських запитів до місцевих органів влади та 6 звернень до
центральних органів державної влади, в яких порушувалися питання
реконструкції аварійної мостової споруди, ремонту дороги, будівництва
артсвердловини, передачі в оренду майна спільної власності територіальних
громад
області,
врегулювання
питань
пенсійного
забезпечення
військовослужбовців, вжиття заходів з економічної безпеки, мінімізації
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ризиків для житлово-комунальної галузі, забезпечення лікувальними
засобами онкохворих людей.
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» Полтавська обласна рада здійснює свої повноваження щодо
управління комунальною власністю.
У спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області знаходиться 199 підприємств, установ і організацій.
Протягом 2017 року:
✓ прийнято у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області 10 об’єктів на суму 5 млн 954 тис 818 грн 43 коп.;
✓ передано із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області 7 об’єктів на суму 180 тис.792 грн 33 коп.;
✓ у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області передано та прийнято 11 об’єктів на суму 14 млн
924 тис. 547 грн 47 коп.
✓ створено Комунальне підприємство "Полтавський обласний центр
медико-соціальної експертизи" Полтавської обласної ради;
✓ реорганізовано Кобеляцьку спеціальну загальноосвітню школуінтернат Полтавської обласної ради шляхом перетворення у
Кобеляцький навчально-реабілітаційний центр Полтавської обласної
ради;
✓ здійснено
приватизацію
об’єкта
незавершеного
будівництва
Пирятинського паливного складу (ціна продажу з урахуванням ПДВ
63 тис. 429 грн 60 коп.);
✓ укладено 61 контракт з керівниками підприємств, установ та
організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад
області;
✓ оголошено та проведено 16 конкурсних відборів на заміщення
вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, майно
яких є спільною власністю територіальних громад області;
✓ за 2017 рік управлінням майном обласної ради перевірено та
затверджено 50 статутів комунальних підприємств, установ і
організацій області;
✓ протягом 2017 року департаментами, управліннями обласної державної
адміністрації та управлінням майном обласної ради було проведено
10 конкурсів по визначенню переможців на право оренди майна.
Загальна кількість договорів оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, яке перебуває
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на балансі підприємств, установ та організацій, становить 343 млн грн. До
обласного бюджету від оренди майна надійшло 4,95 млн грн.
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» Полтавська обласна рада бере участь у здійсненні державної
регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлений чинним Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності".
Так, відповідно до статті 32 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рішенням другого
пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого
скликання від 22 грудня 2017 № 600 затверджено План діяльності
Полтавської обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік. Нагадаю, що в межах зазначеного плану на поточний рік
заплановано прийняття таких рішень:
✓ "Про затвердження Правил користування водними об’єктами для
плавання на маломірних (малих) суднах у Полтавській області";
✓ "Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна,
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та
міст Полтавської області";
✓ "Про
затвердження
Порядку
оприлюднення
комунальними
підприємствами Полтавської обласної ради інформації про свою
діяльність".
На виконання ч. 1 ст. 19 Закону України "Про запобігання корупції",
Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм
органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Методології оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016
року № 126 рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22.12.2017 № 592,
затверджено антикорупційну програму Полтавської обласної ради на
2017 – 2020 роки.
Упродовж 2017 року для працівників органів місцевого
самоврядування Полтавщини за участі фахівців обласної ради було
проведено серію семінарів з роз’яснення антикорупційних питань у
діяльності місцевих рад.
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При здійсненні закупівель активно використовується система
"ProZorro". Так, за минулий рік система електронних торгів, яка діє в
обласній раді, дозволила зекономити 1161465,31 тис. грн або 26,7% коштів,
які були заплановані на придбання товарів та послуг у 2017 році, виконуючи
головний принцип діючого законодавства – максимальної економії коштів.
Із 15 вересня 2015 року на Єдиному веб-порталі оприлюднюються
всі трансакції Державної казначейської служби. Полтавська обласна рада
долучилася до створеного реєстру, який забезпечить повну відкритість
державних фінансів та задовольнить право громадськості на доступ до
інформації.
На виконання статті 3 Закону України "Про відкритість використання
публічних коштів" у 2017 році було оприлюднено на порталі "Edata" 185
укладених договорів з поданням повної інформації. Також у встановлені
законом терміни були висвітлені проведені трансакції через ГУДКУ в
Полтавській області. В місячний термін із дня подання висвітлюється
бюджетна звітність.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 835 "Про
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних" Полтавська обласна рада забезпечує
оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)
На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”
обласна рада забезпечує право кожного громадянина на отримання
інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації обласної
радою її повноважень, передбачених законодавством України.
Протягом 2017 року виконавчим апаратом обласної ради
опрацьовано 138 запитів на публічну інформацію. Зокрема надійшло
електронною поштою 104 запити, нарочним – 18 запитів, поштою –
16 запитів.
Частка запитів від фізичних осіб серед загального масиву – 68%
(94 запити), надісланих юридичними особами – 14% (19 запитів). Надійшло
від об’єднань громадян – 25 запитів (18%). На всі запити було надано
належні відповіді згідно із чинним законодавством.
Також протягом 2017 року надійшло 1740 звернень від громадян,
що майже вдвічі більше, ніж у попередньому році. Всі звернення було
розглянуто, причому 1238 з них було вирішено позитивно. Щодо
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311 звернень надано необхідні роз’яснення, відмовлено у вирішенні в
54 випадках.
У рамках реалізації норм Закону України "Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" внесено на
розгляд обласної ради та прийнято рішення щодо перейменування
кількох сільських рад у Чутівському, Кобеляцькому, Семенівському та
Диканському районах.
Протягом року відбулося 2 засідання Координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові обласної ради.
Під час першого засідання відбулося підписання угод щодо
фінансування проектів-переможців обласного конкурсу проектів розвитку
територіальних громад Полтавської області 2016 року, а також визначено
основні напрямки, за якими проводився подальший відбір проектів у 2017
році. Друге засідання було присвячено питанням підготовки бюджету на
2018 рік, причому для участі в його обговоренні були запрошені
представники місцевого самоврядування Полтавщини.
Згідно зі ст. 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» керівництвом Полтавської обласної ради регулярно здійснювався
особистий прийом громадян. Всього протягом 2017 року на особистому
прийомі головою ради та його заступниками було розглянуто 98 звернень
громадян.
Протягом 2017 року впроваджено ряд соціально важливих
ініціатив депутатів обласної ради, продовжується робота щодо
посилення ролі громадян у прийнятті управлінських рішень.
Бюджет участі. Спільними зусиллями ми успішно почали реалізацію
нашої основної мети – розвитку партнерських відносин між територіальними
громадами та облрадою, залучення мешканців Полтавської області до участі
в бюджетному процесі.
У 2017 році ми спільно з громадськістю реалізували проект "Бюджет
участі". Це – перший в Європі приклад впровадження партисипаторного
бюджету в рамках цілого регіону – коли громадськість сама вирішує, на які
потреби направити частину коштів обласного бюджету та бюджету громади.
У "Бюджеті участі" міг взяти участь кожен мешканець Полтавської
області, подавши заявку на реалізацію власного проекту в галузях житловокомунального господарства, спорту та туризму, культури та освіти,
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енергозбереження, безпеки
середовища.
Всього до обласної
проголосувало більше 50
відібрано 42 проекти з
фінансування.

та громадського порядку, навколишнього
ради було подано 217 проектів, за які
тисяч полтавців. За результатами конкурсу
15 районів Полтавщини, котрі отримають

Перший рік продемонстрував, що спроба була вдала. Громадяни
проявили високу активність, тому сподіваюся, що "Бюджет участі" будемо
реалізовувати й надалі, збільшуючи фінансування.
Конкурс територіальних громад. Полтавська обласна рада однією з
перших в Україні запровадила обласний конкурс проектів розвитку
територіальних громад. Причому перевага надається проектам, що містять
інноваційну складову, направлені на підвищення енергоефективності,
запровадження новітніх технологій тощо.
✓ У минулому році в конкурсі взяли участь 86 проектів з 24 районів.
52 проекти отримали фінансування – на їх реалізацію виділено
17 711,7 млн грн.
✓ Для підтримки розвитку співробітництва територіальних громад у
рамках конкурсу активно використовуються також кошти міжнародної
технічної та фінансової допомоги. Гарним прикладом є багаторічний
досвід співпраці ОМС Полтавської області з проектом GIZ "Реформа
управління на сході України". У рамках співробітництва на сьогодні
успішно впроваджуються 10 проектів ММС у 8 районах Полтавської
області.
Здорове майбутнє та спорт. Одним із ключових пріоритетів обласної
влади є здорові діти – майбутнє української нації. Завдяки запровадженню в
2016 році в області механізму здешевлення вартості путівок для батьків
впродовж останніх двох років було оздоровлено понад 10 тисяч дітей. Також
за кошти обласного бюджету було оздоровлено близько тисячі дітей з "лінії
розмежування" – Донецької та Луганської областей.
Лише за 2017 рік в області побудовано 31 спортивний майданчик, в
тому числі 20 зі штучним покриттям. Для порівняння, у 2016 році їх
побудували лише 14. Відкрито спортивний комплекс на базі професійного
аграрного ліцею імені Івана Боровенського в Решетилівці.
Підтримка спортсменів є найважливішим стимулом та заохоченням
для підкорення нових вершин: 165 спортсменів отримали нагороди на
загальну суму 9,8 млн грн, тоді як в 2014 році ця сума становила не більше
100 тис. грн. Гордість Полтавщини – боксер Олександр Хижняк – отримав
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сертифікат на нову квартиру за здобуте звання чемпіона світу та Європи
2017 року.
Ще в грудні 2016 року за ініціативою депутатів Полтавської обласної
ради створено Асоціацію органів місцевого самоврядування Полтавської
області. За рік кількість учасників об’єднання зросла з 19 до 78: до нього
увійшли майже всі районні ради та фактично всі міста обласного значення,
селищні, сільські ради та ОТГ.
Полтавська Асоціація за рік інтегрувалася до складу Всеукраїнської
Асоціації обласних та районних рад, ставши потужним лобістом інтересів
самоврядних громад. Зокрема, Асоціація порушила питання передачі землі за
межами населених пунктів у користування ОТГ та інші важливі ініціативи.
За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Полтавщина – безперечний
лідер по міжмуніципальному співробітництву. Так, станом на 1 грудня
2017 року зі 111 договорів в Україні, зареєстрованих Мінірегіонбудом,
46 укладені за участю Полтавщини, в т. ч. 24 – у рамках обласного конкурсу
проектів розвитку територіальних громад Полтавської області.
Допомога бійцям в зоні АТО та жителям прифронтових територій.
Коли на початку січня 2017 р. вся країна допомагала подолати гуманітарну
катастрофу в Авдіївці, яка залишилася без світла і тепла, Полтавщина і
полтавці не були осторонь чужої біди. Полтавська обласна рада разом із
волонтерами ініціювала збір теплих речей, продуктів харчування, дизельгенераторів, пального, предметів першої необхідності, ліхтарів. На цей
заклик відгукнулися представники органів самоврядування, зокрема
Гадяцький, Кобеляцький, Великобагачанський та інші райони.
Депутати Полтавської обласної ради постійно виділяють власні кошти
на спорядження наших бійців. У 2017 році Полтавська облрада допомогла
знайти і відправити в зону АТО спецавтомобіль швидкої допомоги,
"перевзути" 5 машин, передати маскувальні сітки та інше важливе
обладнання. Комунальним підприємством "Полтавафарм" надаються ліки для
поранених захисників.
Матеріальна допомога громадянам. На виконання рішення сесії
Полтавської обласної ради про затвердження Програми розвитку місцевого
самоврядування у Полтавській області на 2016 – 2017 роки за поданням
депутатів
обласної
ради
було
виплачено
грошової
допомоги
3323 малозахищеним громадянам на суму 4 994 306 гривень. Це на
1237 громадян більше, ніж у 2016 році, що стало можливим за рахунок
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внесення відповідних змін до вищевказаної Програми і виділення з
обласного бюджету додаткових 2 520 000 гривень.
Відповідно до Положення про порядок та умови надання разової
грошової допомоги кошти спрямовуються на покращення матеріального
становища громадян, проведення лікування тяжких захворювань, підвищення
рівня соціального захисту.
Наостанок хочу додати, що за підсумками 2017 року Міністерство
регіонального будівництва визначило переможців у щорічному конкурсі
"Кращі практики місцевого самоврядування": Полтавщина –
рекордсмен за кількістю отриманих відзнак! Із 119 фіналістів
переможцями стали 29 громад. При цьому наша область одержала чотири
нагороди.
Перше місце в номінації "Співробітництво територіальних громад"
здобула Оболонська сільська рада Семенівського району. В міської ради
Горішніх Плавнів – 2 місце в номінації "Практики розвитку регіонів та
громад, засновані на власних стратегіях та ресурсах".
Спеціальну відзнаку в номінації "Співробітництво територіальних
громад" одержала Решетилівська районна рада. Таку ж нагороду в номінації
"Практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних стратегіях та
ресурсах" отримала і Полтавська обласна рада.
Шановні колеги! На завершення хочу висловити вдячність за плідну та
якісну роботу протягом минулого року, а також за підтримку, яку я завжди
відчуваю. Минулого року Полтавська обласна рада активно працювала на
результат! Темп задано високий, тому я впевнений, що в 2018 році разом ми
можемо зробити ще більше.
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