
 
 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

23.06.2021 м. Полтава № 157 

 
Про скликання п’ятої 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 п’ятої сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання 06 липня 2021 року о 10 годині у приміщенні обласної ради 

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

 

ІІ. На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про депутатський запит депутата Полтавської обласної ради Ю. Мотрича. 

2. Про укладення контракту з директором Кременчуцького педагогічного 

коледжу імені А.С. Макаренка, яка пройшла конкурсний відбір. 

3. Про звіт голови Полтавської обласної державної адміністрації про 

виконання Програми економічного та соціального розвитку Полтавської 

області на 2020 рік, а також делегованих обласною радою повноважень. 

4. Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Полтавської 

області на 2020 рік. 

5. Про затвердження звітів про результати проведення моніторингу та з оцінки 

результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області за 2020 

рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів з її реалізації на період  

2018 ‒ 2020 років. 
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6. Про внесення змін у додаток до Стратегії розвитку Полтавської області на 

2021 ‒ 2027 роки «План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2021 ‒ 2023 роки». 

7. Про затвердження переліку об’єктів, на які у 2021 році будуть спрямовані 

кошти обласного бюджету, відповідно до Обласної програми «Питна вода 

Полтавщини» на 2011 ‒ 2020 роки», термін дії якої продовжено до 

31.12.2021. 

8. Про внесення змін до Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на  

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

9. Про внесення змін до Комплексної програми поводження з твердими 

побутовими відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки. 

10. Про виконання Програми зайнятості населення Полтавської області на  

2018 ‒ 2020 роки. 

11. Про затвердження Програми зайнятості населення Полтавської області на 

2021 ‒ 2023 роки. 

12. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 ‒ 2027 

роки. 

13. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та 

оборонної роботи на 2021 ‒ 2027 роки. 

14.  Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу 

Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року. 

15.  Про Програму поводження з побічними продуктами тваринного походження 

та забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників 

інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на території Полтавської 

області на 2021 ‒ 2025 роки. 

16. Про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2018 ‒ 2020 роки. 

17.  Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

18. Про Антикорупційну програму Полтавської обласної ради на  

2021 ‒ 2023 роки. 

19. Про внесення змін до Схеми планування території Полтавської області. 

20. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель запасу лісового 

фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів 

обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. 
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21. Про передачу в постійне користування земельної ділянки на території  

м. Карлівка Полтавського району Полтавської області ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСНІЙ БАЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ. 

22. Про передачу в постійне користування земельної ділянки на території  

м. Гадяч Миргородського району Полтавської області ПОЛТАВСЬКІЙ 

ОБЛАСНІЙ БАЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ. 

23. Про припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

24. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 липня 2018 року № 777 

«Про затвердження форм заяв та форм розрахунків тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 

розрахунків тарифів на комунальні послуги (послуги з постачання теплової 

енергії, централізованого опалення, централізованого постачання гарячої 

води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення) 

на плановий період, поданих для їх встановлення підприємствами, що 

перебувають у спільній власності територіальних громад Полтавської 

області». 

25. Про надання дозволу Полтавському обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на внесення 

змін в умови кредитування по кредитному договору № 1211/2020/ПОД-МСБ 

від 30.07.2020 в частині зміни переліку обладнання, що надано в якості 

забезпечення по кредитному договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК». 

26. Про надання дозволу Полтавському обласному комунальному виробничому 

підприємству теплового господарства «Полтаватеплоенерго» на придбання 

транспортних засобів через фінансовий лізинг з АТ «Укрексімбанк». 

27. Про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного 

майнового комплексу регіонального ландшафтного парку 

«Нижньоворсклянський». 

28. Про повернення в управління обласної ради ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА «ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО». 

29. Про передачу в управління обласній державній адміністрації Комунального 

закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини». 

30. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області. 

31. Про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу 

Зіньківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка Зіньківської міської 
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ради Полтавської області у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області. 

32. Про внесення змін до рішення обласної ради від 09 квітня 2021 року № 151 

«Про приймання-передачу об’єкту «Центр надання послуг в м. Полтава» у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області». 

33. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації обласного комунального 

підприємства «Кіновідеопрокат». 

34. Про перейменування Полтавського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та 

затвердження Статуту Полтавського регіонального центру підвищення 

кваліфікації. 

35. Про приєднання до всеукраїнської ініціативи «Без бар’єрів» та підписання 

Меморандуму про розвиток безбар’єрної архітектури в Полтавській області. 

36. Про затвердження Положення про обласний конкурс журналістських робіт 

«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади ‒ шлях до сталого розвитку громад» у новій редакції.  

37. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 квітня 2018 року № 672 

«Про заснування премій Полтавської обласної ради». 

38. Про заснування Премії Полтавської обласної ради імені Сергія Гнойового та 

затвердження Положення про Премію. 

39. Про погодження кандидатури Л. Білявської для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України. 

40. Про погодження кандидатури А. Поліщука для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України. 

41. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Ради національної 

безпеки і оборони України, Верховної Ради України щодо недопущення 

переростання екологічної катастрофи в екологічний колапс. 

42. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України та Державного агентства лісових ресурсів України щодо 

реорганізації лісових господарств області. 

43. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України щодо доцільності зміни статусу 

ботанічного заказника місцевого значення «Драбинівка». 

44. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Державного агентства водних ресурсів України щодо 

понаднормового підвищення рівня води у Кременчуцькому водосховищі, 

викликаного діяльністю приватного акціонерного товариства 

«Укргідроенерго». 
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45. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

щодо фінансування берегоукріплювальних робіт на Кременчуцькому 

водосховищі. 

46. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо необхідності скасування змін в організації виплати і доставки 

пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів 

в межах України. 

47. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо запровадження 

змін до системи призначення субсидій. 

48. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства 

України з питань пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб. 

49. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України  

В. Зеленського, Голови Верховної Ради України Д. Разумкова, Прем’єр-

міністра України Д. Шмигаля щодо вирішення проблемних питань у сфері 

централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. 

50. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, 

Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо 

врегулювання деяких питань у сфері податкового законодавства. 

51. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради 

України, Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до статті 

90 Бюджетного кодексу України. 

52. 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 

 

 

 


