
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

08.02.2021 м. Полтава № 30 

 

Про скликання четвертої 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», статей 15, 18 Регламенту Полтавської обласної 

ради восьмого скликання, 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»,  

 

І.  Скликати пленарне засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання 23 лютого 2021 року о 10 годині у приміщенні обласної 

ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45. 

 

ІІ. На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про регіональну програму інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021 ‒ 

2023 роки. 

2. Про Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за 

пріоритетними напрямками на період до 2027 року. 

3. Про продовження дії Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів 

Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015 ‒ 

2020 роки до 2021 року включно. 

4. Про виконання регіональної Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017 – 2020 роки. 

5. Про виконання обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 

2017 ‒ 2020 роки». 



2 
 

6. Про внесення змін до рішення пленарного засідання другої сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 78 «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». 

7. Про створення Комунального закладу Полтавської обласної ради 

«Спортивний центр Полтавщини». 

8. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

9. Про припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

10. Про затвердження Порядку використання прапорів на території Полтавської 

області. 

11. 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 

 

 

 

 


