
 
 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

 

18.10.2021 м. Полтава № 259 

 
Про скликання сьомої позачергової сесії  

Полтавської обласної ради  

восьмого скликання 

 

Відповідно до статті 43, частин 4 та 10 статті 46, пункту 1 частини 6 та 

частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 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» (зі змінами),  

 

І. Скликати пленарне засідання сьомої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання 21 жовтня 2021 року о 10 годині у 

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

 

ІІ. На розгляд сесії внести питання: 

1. Про укладення контракту з директором Полтавського обласного 

соціального центру матері та дитини, яка пройшла конкурсний відбір. 

2.  Про інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури про 

результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 8 місяців 

2021 року. 

3. Про затвердження обласної Програми реконструкції та оснащення 

приймальних відділень лікарень планового лікування, які надають вторинну 

(спеціалізовану) медичну допомогу населенню Полтавської області на  

2022 ‒ 2025 роки. 

4. Про обласну Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021 ‒ 2024 

роки. 
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5. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки. 

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

Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року. 

7. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування 

з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської 

області в 2021 році. 

8. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 ‒ 2021 роки. 

9. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського 

обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на  

2021 ‒ 2023 роки. 

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

від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 ‒  

2027 роки. 

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

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та 

оборонної роботи на 2021 ‒ 2027 роки. 

12. Про затвердження порядків до програми «Розвиток освітнього простору 

Полтавщини» на 2021 ‒ 2025 роки.  

13. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку культури і мистецтва 

у Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки. 

14. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

15. Про внесення змін до обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2019 – 2021 роки».  

16. Про внесення змін до Антикорупційної програми Полтавської обласної ради 

на 2021 ‒ 2023 роки. 

17. Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році. 

18. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2021 рік щодо забезпечення здійснення місцевих запозичень 16100000000 

(код бюджету). 

19. Про розгляд прогнозу обласного бюджету Полтавської області на  

2022 ‒ 2024 роки 16100000000 (код бюджету).  

20. Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

″УДАЙ″» у користування мисливських угідь на території Пирятинської 

міської територіальної громади Лубенського району Полтавської області. 
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21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 06 липня 2021 року № 217 

«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, що надаються Обласним комунальним виробничим 

підприємством теплового господарства ″Лубнитеплоенерго″». 

22. Про внесення змін до рішення від 12 липня 2018 року № 777. 

23. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і 

постачання гарячої води, що надаються Полтавським обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго».  

24. Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 

отримання кредиту на умовах овердрафту. 

25. Про збільшення статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ». 

26. Про погодження КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» інвестиційної програми та 

плану розвитку. 

27. Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 

придбання транспортних засобів через фінансовий лізинг. 

28. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок 

коштів обласного бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що 

належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Полтавської області. 

29. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області. 

30. Про приймання цілісного майнового комплексу Зіньківської спеціалізованої 

дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з гандболу імені 

В.П. Літвішка Зіньківської міської ради Полтавської області у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

31. Про приймання Спортивно-технічного комплексу «Лтава» у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

32. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

33. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 62 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття будівлі спортивної школи за 

адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37 у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області».  
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34. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 лютого 2018 року № 634 

«Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти». 

35. Про надання згоди на прийняття громадського будинку з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: Полтавська область, 

Лубенський район, с. Чутівка, вул. Широка, 33 у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

36. Про надання згоди на безоплатне прийняття із державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області 

друкованої продукції. 

37. Про реорганізацію Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського шляхом перетворення у 

Полтавську академію неперервної освіти ім. М.В. Остроградського 

Полтавської обласної ради. 

38. Про зміну найменування Кременчуцького педагогічного коледжу імені  

А.С. Макаренка. 

39. Про реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради 

шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської 

обласної ради. 

40. Про створення Комунальної установи Полтавської обласної ради «Центр 

олімпійської підготовки». 

41. Про об’єднання сіл Фуглі, Запорожці, Мокрії в село Мокрії Комишнянської 

селищної територіальної громади Миргородського району Полтавської 

області. 

42. Про віднесення селища міського типу Котельва Полтавського району 

Полтавської області до категорії селища. 

43. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 грудня 2020 року № 87 

«Про відзнаки Полтавської обласної ради». 

44. Про погодження кандидатури О. Діденка для нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України. 

45. Про погодження кандидатури О. Хижняка для нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України. 

46. Про погодження кандидатури О. Кириченка для нагородження Грамотою 

Верховної Ради України. 

47. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Ради національної 

безпеки і оборони України, Верховної Ради України щодо недопущення 

переростання екологічної катастрофи в екологічний колапс. 
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48. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо соціального 

захисту сімей з дітьми, забезпечення охорони материнства і дитинства та 

подолання демографічної кризи. 

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

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо заходів 

посилення соціально-трудових гарантій медичних працівників та державної 

підтримки дітей медичних працівників, які померли внаслідок інфікування 

коронавірусною хворобою (COVID-19). 

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

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо недопущення 

підвищення тарифів для населення. 

51. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента  

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з приводу 

належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я.  

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

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо необхідності 

підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році. 

53. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-

ресурсних центрах. 

54. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України щодо відновлення у закладах 

освіти посади «Заступника директора з військово-патріотичного виховання». 

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

Верховної Ради України та Генерального прокурора України щодо 

результатів розслідування Pandora Papers. 

56. Різне. 

III. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної 

ради від 08.10.2021 № 255 «Про скликання сьомої сесії Полтавської обласної 

ради восьмого скликання». 

 

ІV. 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 


