
ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін до Положення про постійні комісії обласної ради  

 
 

Керуючись частиною 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Законом України «Про правовий 

режим воєнного стану», з метою забезпечення організації проведення засідань 

постійних комісій обласної ради у періоди застосування обмежувальних заходів та дії 

воєнного стану, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про постійні комісії обласної ради, затвердженого 

рішенням другого пленарного засідання першої сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання від 01.12.2020 № 12 (зі змінами): 

1.1. Доповнити пункт 15 Положення про постійні комісії обласної ради абзацом 

наступного змісту: «У разі оголошення на території України, Полтавської області 

воєнного стану інформація щодо дати, місця та часу проведення засідання постійних 

комісій не розголошується та не публікується.». 

1.2. Доповнити абзац перший пункту 21 Положення про постійні комісії обласної 

ради після слів «введення надзвичайного» словами «або воєнного». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної 

сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. 

 

 

 

 Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про постійні 

комісії обласної ради» 

 

Розробник проєкту: виконавчий апарат обласної ради.  

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення організації проведення засідань постійних комісій обласної 

ради у періоди застосування обмежувальних заходів та дії воєнного стану. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)». 

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» (зі змінами) в країні було введено воєнний стан. 

Постійні комісії обласної ради на сьогодні здійснюють свою діяльність в 

обставинах, що потребують оперативного реагування на поточну ситуацію, 

вирішення питань життєдіяльності області та мають організовувати свою 

роботу з урахуванням встановлених законодавством обмежувальних заходів, дії 

воєнного стану та необхідністю виконання заходів безпеки та захисту 

інформації. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає здійснення заходів безпеки та захисту 

інформації під час проведення засідань постійних комісій обласної ради 

протягом періоду часу застосування обмежувальних заходів та дії воєнного 

стану. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до вимог законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Про правовий режим 

воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Виконання рішення не потребуватиме витрат з обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позицій заінтересованих сторін. 

 

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 забезпечить регулювання порядку належної 

організації роботи постійних комісій обласної ради у періоди застосування 

обмежувальних заходів та дії воєнного стану. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради Тетяна ПАУТОВА 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

обласної ради» 

 

Чинна редакція 

Положення про постійні комісії 

обласної ради 

 

Редакція запропонована 

розробником проєкту рішення 

15. Повідомлення депутатів та 

запрошених про дату, місце і час 

проведення засідання постійних 

комісій, оформлення протоколів 

засідань комісій, підготовку висновків 

і рекомендацій за результатами 

проведення засідань комісій 

забезпечують працівники виконавчого 

апарату обласної ради, за якими 

закріплені постійні комісії. Проєкт 

порядку денного та інформація щодо 

дати, місця і часу проведення 

засідання постійних комісій 

розміщуються на сайті ради. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Протягом періоду часу 

встановлення нормативно-правовими 

актами карантину, режиму 

надзвичайної ситуації, введення 

надзвичайного стану допускається 

проведення засідань комісій у режимі 

відеоконференції. 

Порядок проведення комісій у 

режимі відеоконференції визначається 

розпорядженням голови обласної ради. 

15. Повідомлення депутатів та 

запрошених про дату, місце і час 

проведення засідання постійних 

комісій, оформлення протоколів 

засідань комісій, підготовку висновків 

і рекомендацій за результатами 

проведення засідань комісій 

забезпечують працівники виконавчого 

апарату обласної ради, за якими 

закріплені постійні комісії. Проєкт 

порядку денного та інформація щодо 

дати, місця і часу проведення 

засідання постійних комісій 

розміщуються на сайті ради. 

У разі оголошення на території 

України, Полтавської області 

воєнного стану інформація щодо 

дати, місця та часу проведення 

засідання постійних комісій не 

розголошується та не публікується. 

 

21. Протягом періоду часу 

встановлення нормативно-правовими 

актами карантину, режиму 

надзвичайної ситуації, введення 

надзвичайного або воєнного стану 

допускається проведення засідань 

комісій у режимі відеоконференції. 

Порядок проведення комісій у 

режимі відеоконференції визначається 

розпорядженням голови обласної ради. 

 

 

 

Заступник керівника апарату ‒ 

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради Тетяна ПАУТОВА 


