
 
 

 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

сьомого скликання 
 

ПРОТОКОЛ 
засідання постійної комісії обласної ради з питань 

 молодіжної політики, спорту та туризму 
 
 

25 вересня 2018 року                          м. Полтава                                             № 21 
                                                                                         
 
Головуючий: Алексюк О.Л. – голова постійної комісії обласної ради з питань 
молодіжної політики, спорту та туризму. 
 
Присутні члени постійної комісії: Близнюк І.Ф. – заступник голови постійної 
комісії, Мостовенко В.В. – секретар постійної комісії, Сазонов О.Ю., Скляр І.Д., 
Товстий Р.І. 
 
Відсутні члени постійної комісії: Порохня О.І.  
 
Склад комісії 7 депутатів. Присутні 6 депутатів. Кворум засідання є. 
 
Взяли участь:  
 
Холод 
Євгеній Миколайович 

−  перший заступник голови обласної ради 

Білокінь 
Микола Іванович 

−  заступник голови облдержадміністрації 

Діденко 
Олег Григорович 
 

−  депутат обласної ради 

Запрошені:  
 
Вождаєнко 
Валентина Володимирівна 

−  директор Департаменту культури і туризму 
облдержадміністрації 

Габор 
Михайло Антонович 

−  заступник начальника Управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

 
Представники засобів масової інформації. 
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Порядок денний: 

4. Про звернення мешканців Полтавської області щодо будівництва 
льодових палаців у м. Полтава та м. Кременчук. 

Алексюк Олександр Леонідович, голова 
постійної комісії обласної ради з питань 
молодіжної політики, спорту та туризму 

 
Розгляд питань порядку денного 
 
4. Про звернення мешканців Полтавської області щодо будівництва льодових 

палаців у м. Полтава та м. Кременчук. 
 

СЛУХАЛИ: 
Алексюка О.Л., який проінформував, що надійшло звернення мешканців 

Полтавської області щодо будівництва льодових палаців у м. Полтава та  
м. Кременчук, що дозволить готувати майбутніх чемпіонів та всіх охочих. Крім 
того, приймати у себе спортивні команди з інших міст, організовуючи змагання 
всеукраїнських та міжрегіональних рівнів. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Діденко О.Г. розповів, що пропозицію щодо будівництва льодових палаців 
у м. Полтаві та м. Кременчуці підтримують всі хокейні команди області, 
більшість капітанів команд підписалися під цим зверненням, а також додав, що 
необхідно визначитися з місцем облаштування сучасного льодового палацу у  
м. Полтава чи за містом.  

Сазонов О.Ю. наголосив, що у м. Кременчуці визначилися з місцем, де 
можна побудувати льодовий палац і уже проводяться роботи по проектуванні 
цього будівництва. 

Товстий Р.І. наголосив, що облдержадміністрація підтримує створення 
льодових палаців та забезпечення їх функціонування, але спочатку потрібно 
провести спільну нараду з міською владою щодо питань, пов’язаних з 
будівництвом льодового палацу у м. Полтаві. 

Алексюк О.Л. запропонував підтримати будівництво льодових палаців у 
м. Полтаві та м. Кременчуці. 

В обговоренні взяли участь: Холод Є.М., Товстий Р.І., Алексюк О.Л., 
Діденко О.Г., Скляр І.Д., Сазонов О.Ю., Мостовенко В.В., Близнюк І.Ф. та 
Габор М.А. 

Алексюк О.Л. узагальнив та ознайомив присутніх із рекомендаціями по 
цьому питанню, запропонував визначитися та проголосувати. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»                     –      6 
«Проти»              –      немає 
«Утримались»    –      немає 
«Не голосував»   –     немає 
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ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації вивчити та 
внести пропозиції стосовно звернення мешканців Полтавської області щодо 
будівництва льодових палаців у м. Полтава і м. Кременчук. 
 
 
 
Голова постійної комісії  О.Л. Алексюк 
 
Секретар постійної комісії  В.В. Мостовенко 
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ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 
Постійна комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-23-75, факс (0532) 56-23-75 
E-mail: info@oblrada.pl.ua, Web: oblrada.pl.ua, Код ЄДРПОУ 22530614 

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

від 25 вересня 2018 року 
 
 

Про звернення мешканців Полтавської області щодо будівництва 
льодових палаців у м. Полтава та м. Кременчук. 

 
 
Заслухавши та обговоривши відповідну інформацію голови постійної 

комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму 
Алексюка О.Л.,  

 
 

КОМІСІЯ  ВИРІШИЛА: 
 
Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації вивчити та 

внести пропозиції стосовно звернення мешканців Полтавської області щодо 
будівництва льодових палаців у м. Полтава і м. Кременчук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії  О.Л. Алексюк 
 


