ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.12.2020

м. Полтава

№ 276

Про скликання другої сесії
Полтавської обласної ради
восьмого скликання

Відповідно до статті 43, частини четвертої статті 46, пункту 1 частини
шостої та частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», статей 15, 18 діючого Регламенту
Полтавської обласної ради:
І. Скликати пленарне засідання другої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання 29 грудня 2020 року о 10 годині у приміщенні обласної
ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45.
ІІ. На розгляд сесії внести питання:
1. Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської області на
2021 рік.
2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року
№ 1242 «Про Стратегію розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки».
3. Про виконання Програми сприяння залученню інвестицій, розвитку
економічного співробітництва та формування позитивного іміджу
Полтавської області на 2017 ‒ 2020 роки.
4. Про Програму сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного
іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської
області на 2021 ‒ 2023 роки.
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5. Про Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській
області на 2021 ‒ 2027 роки.
6. Про виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього
підприємництва у Полтавській області на 2017 ‒ 2020 роки.
7. Про Комплексну програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки.
8. Про виконання обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього
руху на 2018 ‒ 2020 роки.
9. Про обласну Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
2021 ‒ 2024 роки.
10. Про виконання Програми розвитку та підтримки Полтавського обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2017 ‒ 2020 роки.
11. Про Програму розвитку та підтримки Полтавського обласного комунального
підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 роки.
12. Про виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і
соціального забезпечення населення області на 2013 ‒ 2020 роки.
13. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки.
14. Про виконання Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та
розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки.
15. Про Комплексну програму комунікацій влади з громадськістю та розвитку
інформаційної сфери в Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки.
16. Про обласну Програму з реалізації молодіжної політики на 2021 ‒ 2025 роки.
17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року
№ 1288 «Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на
2020 ‒ 2024 роки та затвердження порядків щодо організації оздоровлення та
відпочинку дітей».
18. Про виконання обласної Програми розвитку туризму і курортів у
Полтавській області на 2016 ‒ 2020 роки.
19. Про виконання Комплексної Програми розвитку культури, мистецтва та
охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018 ‒ 2020 роки.
20. Про виконання регіональної Програми заходів з організації рятування людей
на водних об’єктах Полтавської області на 2016 – 2020 роки.
21. Про затвердження регіональної Програми заходів з організації рятування
людей на водних об’єктах Полтавської області на 2021 – 2025 роки.
22. Про затвердження обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на
2021 ‒ 2023 роки».
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23. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки.
24. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік.
25. Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік 16100000000 (код
бюджету).
26. Про
надання
дозволу
ПОЛТАВСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ
КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на подовження терміну дії
кредитного договору з АТ «Полтава-банк».
27. Про виключення нежитлової будівлі учбового корпусу № 2 за адресою:
м. Лубни, вул. Інститутська, 62 з переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають
приватизації.
28. Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні комплексу нежитлових
будівель та споруд за адресою: Полтавська обл., Гребінківський р-н,
м. Гребінка, вул. Садова, 31.
29. Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні будівель та споруд за
адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Локомотивна, 25.
30. Про передачу цілісного майнового комплексу обласного комунального
підприємства Видавництва «Гадяч».
31. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 лютого 2020 року
№ 1313 «Про прийняття каналізаційних мереж колективу забудовників
«Юріївський» у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області».
32. Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області.
33. Про включення житлового будинку з вбудованими нежитловими
приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пилипа
Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації.
34. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Полтавської області.
35. Про передачу цілісного майнового комплексу Миргородської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради
до комунальної власності територіальної громади міста Миргорода.
36. Про реорганізацію Обласного комунального підприємства «Глобинське
видавництво «Поліграфсервіс» та Комунального підприємства Полтавської
обласної ради Видавництво «Кобеляки» шляхом приєднання до
Комунального видавництва «Лубни».
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37. Про зміну найменування комунальних закладів освіти, що знаходяться у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської
області.
38. Про реорганізацію Комунального закладу «Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом приєднання до
Гадяцького
дитячого
будинку
Полтавської
обласної
ради
та
перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку
Полтавської обласної ради.
39. Про внесення змін до рішення від 01.12.2020 № 5 «Про присвоєння рангу
посадової особи місцевого самоврядування та умови оплати праці першого
заступника голови Полтавської обласної ради восьмого скликання».
40. Про план роботи обласної ради на 2021 рік.
41. Про затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки
проєктів регуляторних актів на 2021 рік.
42. Про затвердження Регламенту Полтавської обласної ради восьмого
скликання.
43. Про президію обласної ради.
44. Про внесення змін до Положення про постійні комісії обласної ради.
45. Про відзнаки Полтавської обласної ради.
46. Про затвердження Положення про порядок та умови надання разової
грошової допомоги.
47. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата
Полтавської обласної ради та опису посвідчення помічника-консультанта
депутата Полтавської обласної ради.
48. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів зі
збереження автомобільних доріг загального користування.
49. Різне.
ІІІ. На сесію запросити: голову обласної державної адміністрації,
заступників голови обласної державної адміністрації, керівників структурних
підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади, керівників обласних організацій, установ,
підприємств, представників засобів масової інформації (за списком).

ГОЛОВА

О. БІЛЕНЬКИЙ

