
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

22.12.2021 м. Полтава № 310 

 

 

Про скликання десятої 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 десятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання 24 грудня 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 

комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо», 

який пройшов конкурсний відбір. 

2. Про переукладення контракту з директором Полтавського академічного 

обласного театру ляльок. 

3. Про керівників суб’єктів господарювання спільної власності територіальних 

громад  області. 

4. Про внесення змін до рішень обласної ради. 

5. Про виконання цільової регіональної програми «Власний дім» на 2017 ‒ 

2021 роки. 

6. Про затвердження цільової обласної програми «Власний дім» на 2022 ‒ 2026 

роки. 
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7. Про внесення  змін до Програми розвитку та підтримки  Полтавського 

обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒ 2023 

роки. 

8. Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова 

Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки. 

9. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2021 – 2024 роки. 

10. Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської області на 

2022 рік. 

11. Про внесення змін до Програми фінансування комунальних установ 

природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 

роки. 

12. Про Програму ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини 

на період 2022 ‒ 2027 років. 

13. Про Обласну програму розвитку закладів позашкільної освіти спортивного 

та фізкультурно-оздоровчого спрямування на  2022 ‒ 2026 роки. 

14. Про внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській 

області на 2021 ‒ 2025 роки. 

15. Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку культури і мистецтва 

в Полтавській області на 2021 ‒ 2025 роки. 

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

від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 ‒ 2027 

роки. 

17. Про внесення змін до  Комплексної програми комунікацій влади з 

громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 

2021 ‒ 2023 роки. 

18. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки. 

19. Про затвердження обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік. 

20. Про внесення змін та доповнень до обласної програми «Громадські бюджети 

Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки». 

21. Про затвердження обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2022 ‒ 2024 роки». 

22. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

23. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області. 
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24. Про реорганізацію комунального підприємства «Полтавська обласна дитяча 

клінічна лікарня Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до  

комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня  

ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради». 

25. Про затвердження  Положення про оплату праці та преміювання керівників 

закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності 

Полтавської обласної ради. 

26. Про організацію та встановлення вартості харчування в закладах загальної 

середньої освіти, які належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області. 

27. Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання разової 

грошової допомоги. 

28. Про план роботи обласної ради на 2022 рік. 

29. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Державної служби 

геології та надр України щодо надання комунальному підприємству 

Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» спеціальних дозволів на 

користування надрами. 

30. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо законодавчого врегулювання питання доступу до 

інфраструктури об’єктів електроенергетики для розміщення електричних 

мереж та/або іншого інженерного обладнання. 

31. 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 

 


