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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про внесення змін до Програми розвитку  

місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки 

 

 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою уточнення заходів Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 58 (зі 

змінами), що додаються на 2 аркушах. 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат обласної 

ради та Управління майном обласної ради, контроль за його виконанням – на постійну 

комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 
 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

дванадцятої сесії обласної ради 

восьмого скликання  

03.03.2022 №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування  

у Полтавській області на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням пленарного 

засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 

29 грудня 2020 року № 58 (зі змінами) 
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Внести зміни до розділу V «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її виконання»: 

 

- пункт 4.1 напряму 4 «Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування» викласти в новій редакції: 

 

№ 

з/п 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг фінансування 

по роках, 

тис. грн 

Напрям 4. Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування 

4.1 х Утримання в належному санітарно-

технічному стані та забезпечення 

охоронною, протипожежною 

безпекою, антитерористичними 

заходами, проведення капітального 

ремонту приміщень адміністративних 

будівель обласної ради та прилеглих 

територій за адресами:  

вул. Соборності, 45, 45а; вул. Зигіна, 

1; вул. Європейська, 28, 49; 

Соборності, 24, Балакіна, 42/8 у 

м. Полтава, здійснення заходів із 

забезпечення функціонування 

Комунальної установи Полтавської 

обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель 

 

Щороку Управління майном 

обласної ради, 

Комунальна 

установа 

Полтавської 

обласної ради з 

експлуатації 

адміністративних 

будівель, 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної державної 

адміністрації, 

Полтавська обласна 

рада. 

Обласний 

бюджет 

2021 рік – 27 557,8 

2022 рік – 35 709,6 

2023 рік – 21 475,7 

 

 

 

       



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін  

до Програми розвитку місцевого самоврядування 

у Полтавській області на 2021 – 2023 роки» 

 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: уточнення заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 – 2023 роки та орієнтовного обсягу їх 

фінансування. 
 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі листів Управління майном 

Полтавської обласної ради від 16.11.2022 № 1850/02-12 та від 09.11.2022 

№ 1803/02-12. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення обумовлено необхідністю проведення видатків за 

надання послуг по охороні адміністративного будинку по вул. Соборності, 45а, 

послуг з есплуатації будівель по вул. Балакіна, 42/8, проведення поточного 

ремонту з облаштування укриття в адмінбудинку по вул. Соборності, 45. 
В умовах дії воєнного стану виникають випадки зміни обставин, які 

неможливо спрогнозувати, що призводить до необхідності внесення змін до 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 

відповідний рік. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається внести зміни до діючої Програми 

розвитку місцевого самоврядування на 2021 – 2023 роки, а саме викласти 

заходи, передбачені пунктом 4.1 напряму 4 «Забезпечення майнових засад 

місцевого самоврядування» Розділу V «Напрями діяльності та заходи 

Програми, обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її виконання» в 

новій редакції. 

 

4. Правові аспекти. 

 

Правовою основою Програми є Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Проєктом рішення передбачено збільшення орієнтовного обсягу 

фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 – 2023 роки у 2022 році на 2 172,0 тис. грн. 

 

6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення погоджено без зауважень з Департаментом економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій, Департаментом фінансів 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення дасть змогу привести у відповідність видатки 

обласного бюджету до вимог бюджетного законодавства України, утримувати в 

належному  санітарно-технічному стані адміністративні будівлі обласної ради в 

умовах воєнного стану. 

 

 

 

Заступник керуючого справами –  

начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради  

        виконавчого апарату обласної ради    Оксана ЛЕВАКІНА 

 



Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки»  

 

Норми чинного Рішення Пропозиції щодо внесення змін 

Напрям 4. Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування 

Пункт 4.1. Утримання в належному 

санітарно-технічному стані та 

забезпечення охоронною, протипожеж-

ною безпекою, антитерористичними 

заходами, проведення капітального 

ремонту приміщень адміністративних 

будівель обласної ради та прилеглих 

територій за адресами:  

вул. Соборності, 45; вул. Зигіна, 1;  

вул. Європейська, 28, 49; Соборності, 

24 у м. Полтава, здійснення заходів із 

забезпечення функціонування 

Комунальної установи Полтавської 

обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель 

 

 

2021 рік – 27 557,8 

2022 рік – 33 537,6 

2023 рік – 21 475,7 

Пункт 4.1. Утримання в належному 

санітарно-технічному стані та 

забезпечення охоронною, протипожеж-

ною безпекою, антитерористичними 

заходами, проведення капітального 

ремонту приміщень адміністративних 

будівель обласної ради та прилеглих 

територій за адресами:  

вул. Соборності, 45, 45а; вул. Зигіна, 1; 

вул. Європейська, 28, 49; Соборності, 

24, Балакіна, 42/8 у м. Полтава, 

здійснення заходів із забезпечення 

функціонування Комунальної установи 

Полтавської обласної ради з 

експлуатації адміністративних 

будівель 

 

2021 рік – 27 557,8 

2022 рік – 35 709,6 

2023 рік – 21 475,7 
 

 

 

 

Заступник керуючого справами –  

начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради  

        виконавчого апарату обласної ради     Оксана ЛЕВАКІНА 


