
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 
Про утворення та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради 

з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр 

 
Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 43, частиною 2 статті 47 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити постійну комісію обласної ради з питань паливно-енергетичного 
комплексу та використання надр. 
 

2. Обрати постійну комісію обласної ради з питань паливно-енергетичного 
комплексу та використання надру складі: 

          У комісії 6 депутатів 
 

Голова постійної комісії 

 
Савченко 
Сергій Петрович 

- від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ» 

 

Члени постійної комісії 

 
Бабак 
Віталій Анатолійович 
 

- від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

Олексенко 
Олександр Сергійович 
 

- від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

Попельнюх 
Анатолій Федорович 
 

- від політичної партії «Рідне місто» 

Стасовський 
Василь Іванович 
 

- від політичної партії «Довіра» 

Стройний 
Руслан Вікторович 

- від політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» 

 
 
 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О.БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про утворення та обрання постійної комісії 

Полтавської обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та 

використання надр» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: дотримання чинного законодавства з питань діяльності постійних комісій 

обласної ради. 
 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі пункту 2 частини 1 статті 43, 

частини 2 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття рішення зумовлено потребою у створенні постійної комісії 

для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до 

відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає формування персонального складу постійної 

комісії обласної ради. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/ органів/ сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих сторін. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 
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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 рішення забезпечить реалізацію чинного законодавства щодо 

обов’язку депутата брати участь у роботі постійної комісії обласної ради. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради Т. ПАУТОВА 
 


