
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про план роботи обласної ради на 2023 рік 

 

Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності роботи обласної ради, 

забезпечення вчасного та якісного вивчення питань, які виносяться на розгляд сесій 

обласної ради, здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради та 

забезпечення організаційних заходів з правового, інформаційного, аналітичного, 

матеріально-технічного, організаційного забезпечення діяльності обласної ради, її 

органів, депутатів, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи обласної ради на 2023 рік (далі ‒ План)  

(додається на 30 аркушах). 

 

2. Відповідальним за підготовку питань та заходів забезпечити виконання Плану. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради та виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення пленарного засідання  

                    сесії обласної ради  

восьмого скликання 

29.12.2022 № 

ПЛАН РОБОТИ 

обласної ради на 2023 рік 
№ з/п Зміст питання Відповідальні виконавці Строк виконання 

 РОЗДІЛ 1.  

 Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій обласної ради. 
1.1.  Про затвердження звіту про 

виконання обласного бюджету на 

2022 рік. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом фінансів Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

І квартал  

1.2.  Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для 

фінансування з обласного фонду 

охорони навколишнього природного 

середовища в 2023 році. 

 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

І квартал  

1.3.  Про Програму державного 

моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря на 2023 – 2027 

роки для зони «Полтавська». 

- постійні комісії обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

І квартал  
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1.4.  Про внесення змін до Регіональної 

програми охорони довкілля, 

раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням 

регіональних пріоритетів Полтавської 

області на 2022 – 2027 роки 

(«Довкілля – 2027»). 

- постійні комісії обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

І квартал  

1.5.  Про внесення змін до Програми 

ефективного використання земельних 

ресурсів Полтавщини на період  

2022 – 2027 років. 

- постійні комісії обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

І квартал  

1.6.  Про звіт голови Полтавської обласної 

державної адміністрації про 

виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Полтавської 

області на 2022 рік, а також 

делегованих обласною радою 

повноважень. 

- голова Полтавської обласної державної 

адміністрації; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

І півріччя 

1.7.  Про затвердження звітів за 2022 рік 

про результати проведення 

моніторингу виконання Плану 

заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Полтавської області на період 

2021−2023 років та з оцінки 

результативності реалізації Стратегії 

розвитку Полтавської області на 

2021−2027 роки та плану заходів з її 

реалізації. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

І півріччя 
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1.8.  Про План заходів з реалізації 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на 2024 − 2027 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

І півріччя 

1.9.  Про внесення змін до Переліку 

природоохоронних заходів для 

фінансування з обласного фонду 

охорони навколишнього природного 

середовища в 2023 році. 

- постійні комісії обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

ІІ, ІІІ, IV квартали  

1.10.  Про оголошення, зміну меж 

територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого 

значення Полтавської області. 

- постійна комісія обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

 

І, ІІ, ІІІ, IV квартали  

 

1.11.  Про затвердження Положення про 

фонд охорони навколишнього 

середовища Полтавської області. 

- постійна комісія обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

 

 

ІІІ квартал  
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1.12.  Про затвердження Комплексної 

програми поводження з твердими 

побутовими відходами у Полтавській 

області на 2023 ‒ 2030 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань екології 

та раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом будівництва, містобудування і 

архітектури, житлово-комунального господарства та 

енергетики Полтавської обласної військової   

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

ІІI квартал  

1.13.  Про інформацію керівника 

Полтавської обласної прокуратури 

про результати діяльності органів 

Полтавської обласної прокуратури. 

 

 

- постійна комісія з питань правоохоронної 

діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і 

потреб військових та учасників бойових дій; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Полтавською обласною прокуратурою. 

 

 

II, IV квартали  

1.14.  Про Програму фінансування 

комунальних установ природно-

заповідного фонду Полтавської 

обласної ради на 2024 – 2028 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

IV квартал 

1.15.  Про встановлення вартості 

харчування в закладах загальної 

середньої освіти, які належать до 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області. 

- постійні комісії обласної ради з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

IV квартал 

1.16.  Про Програму економічного і 

соціального розвитку Полтавської 

області на 2024 рік. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

IV квартал  
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1.17.  Про Комплексну Програму розвитку 

малого та середнього підприємництва 

у Полтавській області на 2024 − 2026 

роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

IV квартал 

1.18.  Про Програму сприяння залученню 

інвестицій, формуванню позитивного 

іміджу та розвитку міжнародного 

економічного співробітництва 

Полтавської області на 2024 − 2026 

роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном;виконавчий апарат обласної 

ради спільно з Департаментом економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

IV квартал 

1.19.  Про Програму зайнятості населення 

Полтавської області на 2024 − 2026 

роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

IV квартал 

1.20.  Про пооб’єктний перелік робіт з 

охорони земель, які необхідно 

виконати за кошти, що надходять в 

порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. 

- постійні комісії обласної ради: з питань аграрної 

політики та земельних відносин; з питань екології та 

раціонального природокористування, з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом агропромислового розвитку 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

ІІІ, IV квартали 

1.21.  Про затвердження плану діяльності 

Полтавської обласної ради з 

підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2024 рік. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням майном обласної ради та структурними 

підрозділами Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

IV квартал  
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1.22.  Про план роботи обласної ради на 

2024 рік. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням майном обласної ради та структурними 

підрозділами Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

IV квартал  

1.23.  Про обласний бюджет на 2024 рік. 

 

 

 

 

 

 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом фінансів Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

IV квартал  

1.24.  Про внесення змін до показників 

обласного бюджету на 2023 рік. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом фінансів Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року  

1.25.  Про внесення змін до Стратегії 

розвитку Полтавської області на 

2021−2027 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

1.26.  Про внесення змін до Програми 

сприяння залученню інвестицій, 

формуванню позитивного іміджу та 

розвитку міжнародного економічного 

співробітництва Полтавської області 

на 2021−2023 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 
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1.27.  Про внесення змін та доповнень  

до Обласної цільової програми 

національно-патріотичного 

виховання дітей на 2021 ‒ 2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

(військової) державної адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

1.28.  Про внесення змін та доповнень до 

Програми «Розвиток освітнього 

простору Полтавщини» на 2021‒ 2025 

роки. 

- постійні комісії обласної ради з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

1.29.  Про внесення змін та доповнень до 

Регіональної Програми підтримки 

наукової та інноваційної діяльності у 

Полтавській області на 2021 – 2024 

роки. 

- постійні комісії обласної ради з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

1.30.  Про внесення змін та доповнень до 

Регіональної програми «Дітям 

Полтавщини – якісне харчування» на 

2021 – 2024 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

 

 

Протягом року 
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1.31.  Про внесення змін до Комплексної 

програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів 

громадян та оборонної роботи на 

2021 ‒ 2027 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників 

бойових дій; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Полтавської обласної військової 

(державної)  адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

Протягом року 

1.32.  Про внесення змін до регіональної 

Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій 

та запобігання їх виникненню на 2021 

‒ 2027 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників 

бойових дій; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Полтавської обласної військової 

(державної)  адміністрації. 

 

 

 

 

 

Протягом року 

1.33.  Про внесення змін до Регіональної 

програми заходів з організації 

рятування людей на водних об`єктах 

Полтавської області на 2021 ‒  

2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

 

Протягом року 



9 

1.34.  Про внесення змін до обласної 

Програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2021 ‒ 2024 

роки. 

- постійні комісії обласної ради з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням молоді та спорту Полтавської обласної 

військової (державної)  адміністрації. 

 

 

Протягом року 

1.35.  Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної Програми розвитку 

культури і мистецтва в Полтавській 

області на 2021 ‒ 2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом культури і туризму Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

1.36.  Про внесення змін та доповнень до 

Програми розвитку туризму і 

курортів у Полтавській області на 

2021 ‒ 2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом культури і туризму Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

1.37.  Про внесення змін та доповнень до 

Програми збереження культурної 

спадщини Полтавської області на 

2021 ‒ 2023 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом культури і туризму Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

1.38.  Про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту 

населення Полтавської області на 

2021 ‒ 2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом соціального захисту населення 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

Протягом року 
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1.39.  Про внесення змін до Програми 

розвитку та підтримки Полтавського 

обласного комунального 

підприємства «Аеропорт ‒ Полтава» 

на 2021 ‒ 2023 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово- 

комунального господарства, енергозбереження 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з  

Управлінням інфраструктури та цифрової 

трансформації та Департаментом будівництва, 

містобудування і архітектури, житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

1.40.  Про внесення змін до обласної 

Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 

роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної військової 

(державної)  адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

1.41.  Про внесення змін до Регіональної 

програми інформатизації «Цифрова 

Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань 

регламенту, депутатської діяльності, цифрового 

розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО; з 

питань бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної військової 

(державної)  адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 
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1.42.  Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної програми комунікацій 

влади з громадськістю та розвитку 

інформаційної сфери в Полтавській 

області на 2021 ‒ 2023 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань бюджету 

та управління майном; з питань регламенту, 

депутатської діяльності, цифрового розвитку, 

інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та 

дотримання прав учасників АТО; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з  

Департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

1.43.  Про внесення змін до Програми 

розвитку місцевого самоврядування у  

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 

роки. 

- постійна комісія обласної ради питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням майном обласної ради, структурними 

підрозділами обласної військової (державної) 

адміністрації, Полтавським регіональним центром 

підвищення кваліфікації. 

 

 

Протягом року 

1.44.  Про приймання-передачу майна 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно  

з Управлінням майном обласної ради. 

 

Протягом року 

1.45.  Про надання в оренду майна спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області 

відповідно до норм чинного 

законодавства. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно  

з Управлінням майном обласної ради. 

 

Протягом року 

1.46.  Про включення нерухомого майна до 

Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області, що 

підлягають приватизації. 

 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно  

з Управлінням майном обласної ради. 

 

Протягом року 
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1.47.  Про приватизацію шляхом продажу 

на аукціоні майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно  

з Управлінням майном обласної ради. 

 

Протягом року 

1.48.  Звіти керівників організацій і 

підприємств обласної комунальної 

власності та розгляд питань щодо 

укладання чи продовження дії 

контрактів з керівниками 

комунальних закладів. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно  

з Управлінням майном обласної ради. 

 

Протягом року 

1.49.  Про реорганізацію та створення 

підприємств, установ, закладів 

комунальної власності. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно  

з Управлінням майном обласної ради. 

 

Протягом року 

1.50.  Про передачу підприємств, установ, 

закладів комунальної власності в 

управління Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно  

з Управлінням майном обласної ради. 

 

Протягом року 

1.51.  Про повернення підприємств, 

установ, закладів комунальної 

власності в управління Полтавської 

обласної ради. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно  

з Управлінням майном обласної ради. 

 

Протягом року 

1.52.  Про перерозподіл та надання у 

користування мисливських угідь 

господарствам (підприємствам) усіх 

форм власності. 

- постійна комісія обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Полтавським обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства. 

 

Протягом року 

1.53.  Про надання дозволів на розробку та 

затвердження документації із 

землеустрою щодо регулювання 

земельних відносин та вирішення 

питань лісовпорядкування. 

- постійна комісія обласної ради з питань аграрної 

політики та землекористування; 

- виконавчий апарат обласної ради. 

 

Протягом року 
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1.54.  Про звіт голови обласної ради про 

свою діяльність. 

- голова обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради. Протягом року 

1.55.  Про звіти керівників структурних 

підрозділів обласної військової 

(державної) адміністрації про хід 

виконання делегованих обласною 

радою повноважень. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

керівниками структурних підрозділів Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

Протягом року 

РОЗДІЛ 2. 

Питання для розгляду на сесіях обласної ради в порядку контролю. 

Звіти про виконання обласних програм, термін дії яких закінчився в 2022 році. 
№ з/п Зміст питання Відповідальні виконавці Строк виконання 

2.1.  Про виконання Обласної програми 

фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та 

водопровідно-каналізаційного госпо-

дарства Полтавської області на  

2019 − 2022 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом будівництва, містобудування і 

архітектури, житлово-комунального господарства та 

енергетики Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

І квартал  

2.2.  Про виконання Програми 

збереження, вивчення та 

популяризації Більського городища 

на період 2018 − 2022 років. 

- постійні комісії обласної ради з питань: освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департамент культури і туризму Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

І квартал  

2.3.  Про виконання обласної Програми 

розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я 

Полтавської обласної ради на  

2022 рік. 

- постійні комісії обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

І квартал  
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2.4.  Про виконання Програми 

економічного і соціального розвитку 

Полтавської області на 2022 рік. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

І квартал  

Про хід виконання обласних програм. 
№ з/п Зміст питання Відповідальні виконавці Строк виконання 

2.5.  Про хід виконання обласної 

Програми розвитку та підтримки 

аграрного комплексу Полтавщини за 

пріоритетними напрямками на період 

до 2027 року. 

- постійні комісії обласної ради: з питань аграрної 

політики та земельних відносин; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом агропромислового розвитку 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

І квартал 

2.6.  Про хід виконання Обласної 

програми «Питна вода Полтавщини» 

на 2022 − 2026 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом будівництва, містобудування і 

архітектури, житлово-комунального господарства та 

енергетики Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

І квартал 

2.7.  Про хід виконання Програми 

фітосанітарних заходів по ліквідації 

регульованих шкідливих організмів 

на території Полтавської області на 

2019 – 2023 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань аграрної 

політики та земельних відносин; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом агропромислового розвитку 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

ІІ квартал 
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2.8.  Про хід виконання Програми 

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. 

- постійні комісії обласної ради: з питань аграрної 

політики та земельних відносин; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом агропромислового розвитку 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

ІІІ квартал 

2.9.  Про хід виконання Програми 

ефективного використання 

земельних ресурсів Полтавщини на 

період 2022 – 2027 років. 

- постійні комісії обласної ради: з питань аграрної 

політики та земельних відносин; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом агропромислового розвитку 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації та Управлінням майном обласної ради. 

 

 

 

 

ІІІ квартал 

2.10.  Про хід виконання Обласної 

програми  фінансової підтримки та 

технічного розвитку підприємств 

обласної власності Полтавської 

області в сфері житлово-

комунального господарства на  

2023 – 2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням майном обласної ради. 

 

 

IV квартал 

2.11.  Про хід виконання Програми 

оптимізації, автоматизації та 

розвитку системи централізованого 

водопостачання ПОКВПТГ 

«Полтаватеплоенерго» на 2022− 2026 

роки. 

 

- постійні комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном; з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням майном обласної ради. 

 

 

 

IV квартал 
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2.12.  Про хід виконання Обласної цільової 

програми комплексного розвитку 

лісового господарства «Ліси 

Полтавщини на період 2016 ‒ 2025 

роки». 

- постійні комісії обласної ради: з питань аграрної 

політики та земельних відносин; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Полтавським обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства та Департаментом 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

2.13.  Про хід виконання Програми 

фінансування комунальних установ 

природно-заповідного фонду 

Полтавської обласної ради на  

2019 – 2023 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

2.14.  Про хід виконання Регіональної 

програми охорони довкілля, 

раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням 

регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2022 – 2027 

роки («Довкілля – 2027»). 

- постійні комісії обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

2.15.  Про хід виконання Комплексної 

програми комунікацій влади з 

громадськістю та розвитку 

інформаційної сфери в Полтавській 

області на 2021 ‒ 2023 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та 

управління майном; з питань регламенту, 

депутатської діяльності, цифрового розвитку, 

інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та 

дотримання прав учасників АТО; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з  

Департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 
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2.16.  Про хід виконання Програми 

розвитку та підтримки Полтавського 

обласного комунального 

підприємства «Аеропорт-Полтава» 

на 2021 – 2023 роки. 

 

 

 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово- 

комунального господарства, енергозбереження 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з  

Управлінням інфраструктури та цифрової 

трансформації та Департаментом будівництва, 

містобудування і архітектури, житлово-комунального 

господарства та енергетики Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.17.  Про хід виконання Обласної 

програми забезпечення молоді 

житлом на 2023 – 2027 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Полтавським регіональним управлінням Державної 

спеціалізованої фінансової установи «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву». 

 

 

 

ІV квартал 

2.18.  Про хід виконання Комплексної 

Програми розвитку культури і 

мистецтва в Полтавській області на 

2021 ‒ 2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з  

Департаментом культури і туризму Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

2.19.  Про хід виконання Програми 

збереження культурної спадщини 

Полтавської області на 2021 ‒ 2023 

роки. 

 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з  

Департаментом культури і туризму Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 
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2.20.  Про хід виконання цільової обласної 

програми «Власний дім» на  

2022 ‒ 2026 роки. 

 

 

 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Обласним фондом підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі. 

 

 

 

IV квартал  

2.21.  Про хід виконання Обласної 

програми з реалізації молодіжної 

політики на 2022 ‒ 2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням молоді та спорту Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

Протягом року 

2.22.  Про хід виконання Програми 

«Розвиток освітнього простору 

Полтавщини» на 2021 ‒ 2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

Протягом року 

2.23.  Про хід виконання Регіональної 

програми «Дітям Полтавщини – 

якісне харчування» на 2021 – 2024 

роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

2.24.  Про хід виконання Регіональної 

Програми підтримки наукової та 

інноваційної діяльності у 

Полтавській області на 2021 – 2024 

роки. 

- постійні комісії обласної ради з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

Протягом року 



19 

2.25.  Про хід виконання Обласної 

програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на  

2021 – 2025 роки. 

 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

2.26.  Про хід виконання Обласної 

програми розвитку закладів 

позашкільної освіти спортивного та 

фізкультурно-оздоровчого 

спрямування на 2022 – 2026 роки. 

 

 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 

науки та культури; з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму; з питань бюджету та управління 

майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації та Управлінням 

майном обласної ради. 

 

 

 

Протягом року 

2.27.  Про хід виконання Програми 

правової освіти населення 

Полтавської області на 2021 –  

2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників 

бойових дій; з питань бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Юридичним департаментом Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації та Регіональним 

центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Полтавській області. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.28.  Про хід виконання Комплексної 

програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у 

Полтавській області на 2021 ‒  

2023 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 
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2.29.  Про хід виконання Програми 

сприяння залученню інвестицій, 

формуванню позитивного іміджу та 

розвитку міжнародного 

економічного співробітництва 

Полтавської області на 2021 ‒  

2023 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.30.  Про хід реалізації Стратегії розвитку 

малого та середнього 

підприємництва у Полтавській 

області на 2021 ‒ 2027 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.31.  Про хід виконання обласної 

Програми реконструкції та 

оснащення приймальних відділень 

лікарень планового лікування, які 

надають вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу населенню 

Полтавської області на 2022 –  

2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом охорони здоров’я та Департаментом 

будівництва, містобудування і архітектури, житлово-

комунального господарства та енергетики 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

 

 

Протягом року 

2.32.  Про хід виконання обласної 

Програми відзначення кращих 

медичних працівників на 2022 −  

2026 роки. 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом охорони здоров’я Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

Протягом року 
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2.33.  Про хід виконання Комплексної 

програми соціального захисту 

населення Полтавської області на  

2021 ‒ 2025 роки 

- постійні комісії обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.34.  Про хід виконання Програми 

зайнятості населення Полтавської 

області на 2021 ‒ 2023 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

2.35.  Про хід виконання цільової обласної 

Комплексної програми «Шлях до 

рівних можливостей» на 2022 −  

2025 роки 

- постійні комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном; з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом будівництва, містобудування і 

архітектури, житлово-комунального господарства та 

енергетики Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.36.  Про хід виконання обласної 

Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2020 ‒  

2024 роки. 

 

 

 

- постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням молоді та спорту Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 



22 

2.37.  Про хід виконання Програми 

розвитку туризму і курортів у 

Полтавській області на 2021 ‒  

2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом культури та туризму Полтавської 

обласної військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.38.  Про хід виконання обласної 

Програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2021 –  

2024 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням молоді та спорту Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації. 

 

 

 

Протягом року 

2.39.  Про хід виконання обласної 

Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2021 ‒  

2024 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.40.  Про хід виконання Регіональної 

програми інформатизації «Цифрова 

Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки. 

- постійні комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, цифрового розвитку, 

інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та 

дотримання прав учасників АТО; з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації. 

 

 

 

 

 

Протягом року 
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2.41.  Про хід виконання Регіональної 

програми заходів з організації 

рятування людей на водних об`єктах 

Полтавської області на 2021 ‒  

2025 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

будівництва, транспорту та зв’язку; з питань бюджету 

та управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.42.  Про хід виконання Регіональної 

Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій 

та запобігання їх виникненню на 

2021 ‒ 2027 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників 

бойових дій; з питань бюджету та управління майном. 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.43.  Про хід виконання Комплексної 

програми щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів 

громадян та оборонної роботи на 

2021 – 2027 роки. 

- постійні комісії обласної ради: з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників 

бойових дій; з питань бюджету та управління майном. 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Департаментом з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Полтавської обласної військової (державної) 

адміністрації. 

 

 

 

 

Протягом року 

2.44.  Про хід виконання Обласної 

програми «Громадські бюджети 

Полтавщини на 2021 ‒ 2023 роки». 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат Полтавської обласної ради. 

 

Протягом року 
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2.45.  Про хід виконання Програми 

розвитку місцевого самоврядування 

у  Полтавській області на 2021 ‒ 

2023 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань бюджету та 

управління майном; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням майном обласної ради, структурними 

підрозділами Полтавської обласної військової 

(державної) адміністрації, Полтавським регіональним 

центром підвищення кваліфікації. 

 

 

 

Протягом року 

2.46.  Про хід виконання обласної 

програми «Екологічні ініціативи 

Полтавської області на 2022 ‒  

2024 роки». 

- постійні комісії обласної ради: з питань екології та 

раціонального природокористування; з питань 

бюджету та управління майном; 

- виконавчий апарат Полтавської обласної ради. 

 

 

Протягом року 

2.47.  Про хід виконання Антикорупційної 

програми Полтавської обласної ради 

на 2021 – 2023 роки. 

- постійна комісія обласної ради з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників 

бойових дій; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням майном обласної ради. 

 

 

Протягом року 

РОЗДІЛ 3. 

Розгляд питань на засіданнях президії обласної ради. 
№ з/п Зміст питання Відповідальні виконавці Строк виконання 

3.1. Питання в межах повноважень, 

визначених Положенням про 

президію обласної ради. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради. 

 

Протягом року 

РОЗДІЛ 4. 

Розгляд питань на засіданнях постійних комісій обласної ради. 
№ з/п Зміст питання Відповідальні виконавці Строк виконання 

4.1. Питання, внесені до планів роботи 

постійних комісій обласної ради. 

- постійні комісії обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради спільно із 

структурними підрозділами Полтавської обласної 

військової (державної) адміністрації та Управлінням 

майном обласної ради. 

 

 

Протягом року 
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РОЗДІЛ 5. 

Основні заходи по здійсненню організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-

технічного забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів. 
№ з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Строк виконання 

5.1.  Організація навчання депутатів 

обласної ради, органів місцевого 

самоврядування у Полтавському 

регіональному центрі підвищення 

кваліфікації (за окремим планом). 

Виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Полтавським регіональним центром підвищення 

кваліфікації. 

 

 

Протягом року 

5.2.  Проведення тематичних коротко-

термінових семінарів-тренінгів для 

посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів 

місцевих рад області. 

Виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Асоціацією «Полтавська обласна асоціація органів 

місцевого самоврядування». 

 

 

Протягом року 

5.3.  Сприяння стажуванню працівників 

органів місцевого самоврядування 

Полтавської області у виконавчому 

апараті обласної ради. 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 
 

Протягом року 

5.4.  Проведення роз’яснювальної роботи 

та здійснення відповідних заходів на 

виконання законів України «Про 

запобігання корупції» та «Про 

очищення влади». 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.5.  Проведення заходів щодо розвитку 

кадрового потенціалу та мотивації 

діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування в рамках Програми 

розвитку місцевого самоврядування 

у Полтавській області на 2021‒2023 

роки. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

 

Протягом року 
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5.6.  Підготовка матеріалів щодо участі 

керівництва та депутатів обласної 

ради в засіданнях сесій, постійних 

комісій обласної ради, робочих груп 

та консультативно-дорадчих органах. 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.7.  Організація підготовки і проведення 

в обласній раді нарад, інформаційних 

зустрічей за участю керівництва, 

депутатів обласної ради, голів 

постійних комісій, керівників 

фракцій, депутатських груп обласної 

ради. 

 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.8.  Проведення семінарів, навчань, 

надання методичної та практичної 

допомоги, роз’яснювальної роботи з 

питань роботи з персоналом. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.9.  Надання консультацій органам 

місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та 

організаціям області у підготовці 

документів щодо відзначення 

працівників. 

 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

 

Протягом року 

5.10.  Підготовка документів стосовно 

нагородження відзнаками Верховної 

Ради України, опрацювання 

клопотань для розгляду обласною 

радою. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.11.  Здійснення організаційних заходів 

щодо проведення пленарних засідань 

сесій обласної ради. 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

Не рідше 1 разу на квартал 
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5.12.  Здійснення організаційного 

забезпечення роботи постійних 

комісій обласної ради та робочих 

груп, створених головою обласної 

ради для детального вивчення 

окремих питань. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.13.  Підготовка та проведення прес-

конференцій, брифінгів за участю 

керівництва та депутатів обласної 

ради. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

Протягом року 

5.14.  Підготовка та організація 

висвітлення в ЗМІ інформації про 

діяльність керівництва обласної 

ради. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

Протягом року 

5.15.  Організація висвітлення в ЗМІ 

інформації про діяльність депутатів 

обласної ради та кращі практики 

діяльності органів місцевого 

самоврядування області. 

 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.16.  Висвітлення у ЗМІ пленарних 

засідань сесій обласної ради, 

президії, постійних комісій, робочих 

груп, інших заходів обласної ради 

шляхом підготовки інформаційних 

повідомлень для засобів масової 

інформації, розповсюдження 

відповідних прес-анонсів та прес-

релізів. 

 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року 
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5.17.  Підготовка та розміщення у ЗМІ 

вітань голови обласної ради з 

професійними та державними 

святами, звернень до жителів 

області. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.18.  Здійснення моніторингу та 

проведення аналізу матеріалів, 

розміщених у засобах масової 

інформації, стосовно діяльності 

обласної ради та органів місцевого 

самоврядування області. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.19.  Організація оперативного реагування 

на розповсюджену у засобах масової 

інформації недостовірну і 

неперевірену інформацію щодо 

діяльності обласної ради та її 

керівництва. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.20.  Організаційний супровід премій 

Полтавської обласної ради, Конкурсу 

журналістських робіт 

«Реформування місцевого 

самоврядування та територіальної 

організації влади – шлях до сталого 

розвитку громад» та Конкурсу 

студентських наукових робіт «Від 

студентського самоврядування – до 

самоврядування громад», заснованих 

Полтавською обласною радою. 

 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

 

Протягом року 

 згідно з окремим  

календарним планом 
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5.21.  Участь у заходах з нагоди 

відзначення державних свят, 

ювілейних та пам’ятних дат. 

- голова обласної ради, перший заступник, 

заступники голови обласної ради, депутати обласної 

ради; 

- виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.22.  Здійснення особистих прийомів 

громадян (в тому числі, виїзних) 

керівництвом обласної ради. 

- голова обласної ради, перший заступник голови 

обласної ради, заступники голови обласної ради, 

депутати обласної ради; 

- виконавчий апарат обласної ради. 

Протягом року 
згідно з графіком проведення 

особистого прийому громадян 

головою обласної ради, першим 

заступником голови обласної 

ради та заступниками голови 

обласної ради 

 

5.23.  Забезпечення здійснення заходів 

відповідно до обласних цільових 

програм, виконавцем яких є обласна 

рада. 

 

Виконавчий апарат обласної ради спільно з 

Управлінням майном обласної ради, органами 

місцевого самоврядування області. 

 

 

Протягом року 

5.24.  Здійснення фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення 

діяльності обласної ради та її 

виконавчого апарату відповідно до 

затверджених видатків. 

 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

5.25.  Здійснення заходів з раціонального 

використання матеріальних та 

фінансових ресурсів у виконавчому 

апараті обласної ради. 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 
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5.26.  Забезпечення організаційних заходів 

у межах проєктних ініціатив, 

започаткованих обласною радою 

(Бюджет участі Полтавської області, 

Шкільний громадський бюджет 

Полтавської області, Конкурс 

екологічних громадських ініціатив 

Полтавської області, Обласний 

конкурс проєктів розвитку 

територіальних громад Полтавської 

області та ін.). 

 

 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

 

 

Протягом року 

5.27.  Проведення форумів, круглих столів, 

навчальних семінарів, тренінгів та 

інших заходів з проєктної діяльності 

для депутатів місцевих рад, 

сільських, селищних, міських голів, 

посадових та службових осіб 

місцевого самоврядування. 

 

 

Виконавчий апарат обласної ради. 

 

 

Протягом року 

 

 

 

Заступник керуючого справами ‒ начальник 

відділу організаційного забезпечення 

діяльності ради виконавчого  

апарату обласної ради  Оксана ЛЕВАКІНА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про план роботи обласної ради на 2023 рік» 

 

 

Розробник проєкту: виконавчий апарат обласної ради.  

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: підвищення ефективності роботи обласної ради, забезпечення вчасного 

та якісного вивчення питань, які виносяться на розгляд сесій обласної ради, 

здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради та забезпечення 

організаційних заходів з правового, інформаційного, аналітичного, 

матеріально-технічного, організаційного забезпечення діяльності обласної 

ради, її органів, депутатів. 

 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Вимоги чинного законодавства щодо планування діяльності обласних рад. 

 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Проєкт рішення підготовлено відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання 

статей 10, 11, 12 Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається затвердження плану роботи обласної 

ради на 2023 рік, який включає у себе планування діяльності обласної ради 

щодо розгляду питань на засіданнях постійних комісій обласної ради, президії 

обласної ради та пленарних засіданнях сесій обласної ради, здійснення 

контролю за виконанням рішень обласної ради та основних заходів з 

організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-

технічного забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів. 

 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, а 

саме:  

− Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

− Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання. 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Виконання рішення не потребуватиме витрат з обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням пропозицій відділів 

виконавчого апарату обласної ради, структурних підрозділів Полтавської 

обласної військової адміністрації, Управління майном обласної ради. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів та впливу 

 

Прийняття рішення «Про план роботи обласної ради на 2023 рік» створить 

організаційну основу для забезпечення стабільної роботи обласної ради, її 

постійних комісій, вчасного та якісного вивчення питань, які виносяться на 

розгляд сесій обласної ради та здійснення контролю за виконанням рішень 

обласної ради. 

 

 

 

Заступник керуючого справами ‒ начальник 

відділу організаційного забезпечення 

діяльності ради виконавчого  

апарату обласної ради Оксана ЛЕВАКІНА 


