
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Друге пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09 квітня 2021 року    № 140 

 
Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування  

у Полтавській області на 2021 – 2023 роки  

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення функціонування Комунальної 
установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель та 
приведення у відповідність приміщень Полтавської обласної ради та 
облдержадміністрації до державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 
«Інклюзивність будівель і споруд», 

 
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, виклавши пункт 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, що додається на 2-х аркушах. 

 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат 

обласної ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з 
питань бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 

до рішення другого пленарного засідання  

четвертої сесії обласної ради восьмого скликання 

09.04.2021 № 140 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2021 – 2023 РОКИ 

 

№ 

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;           

Щороку Управління майном 

обласної ради, 

Комунальна установа 

Полтавської обласної 

ради з експлуатації 

адміністративних 

будівель, 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

облдержадміністрації, 

Полтавська обласна 

рада 

 

Обласний бюджет 2021 рік – 22 257,8 

2022 рік – 16 065,3 

2023 рік – 16 975,7 

 



2 

вул. Зигіна, 1; вул. 

Європейська, 28, 49 

у м. Полтава, 

здійснення заходів із 

забезпечення 

функціонування 

Комунальної 

установи 

Полтавської 

обласної ради з 

експлуатації 

адміністративних 

будівель 

 

 

 

 

 


