
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін до Положення про президію обласної ради  

 

 

 

Керуючись пунктом 3 частини 1 статті 43 та статтею 57 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Закон України «Про правовий режим 

воєнного стану», Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), постанову Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), з метою забезпечення виконання 

повноважень Полтавської обласної ради у період застосування обмежувальних заходів 

та в умовах дії воєнного стану,  

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про президію обласної ради, затвердженого 

рішенням другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020     

№ 85: 

1.1. Пункт 3 доповнити абзацами наступного змісту: 

«На період часу встановлення нормативно-правовими актами карантину, режиму 

надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану допускається 

проведення засідань президії обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції.  

У разі оголошення на території України, Полтавської області воєнного стану 

інформація щодо дати, місця та часу проведення засідання президії обласної ради не 

розголошується та не публікується.». 

1.2. Вилучити абзац 7 з пункту 4. 

 

2. Контроль за виконанням 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 президію 

обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення виконання повноважень Полтавської обласної ради у період 

застосування обмежувальних заходів та в умовах дії воєнного стану. 
 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Закон України «Про правовий режим воєнного стану». 

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

воєнного стану в Україні» (зі змінами). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (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. 

Президія обласної ради має організовувати свою роботу з урахуванням 

встановлених законодавством обмежувальних заходів, в умовах 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 в умовах дії 

воєнного стану. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, 

зокрема: 

-  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».  
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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. 

 

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 

 

Реалізація рішення забезпечить дотримання вимог законів України та 

належне функціонування Полтавської обласної ради восьмого скликання у 

період застосування обмежувальних заходів та в умовах дії воєнного стану. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради                                                                      Тетяна ПАУТОВА 
 



Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до Положення про 

президію обласної ради» 

 

Норми чинного рішення Пропозиції щодо внесення змін та 

доповнень 

3. Засідання президії скликається 

головою обласної ради по мірі 

необхідності і є правомочним, 

якщо в ньому бере участь більше 

половини від її загального складу. 

Веде засідання президії голова 

обласної ради, а в разі відсутності 

голови ‒ перший заступник або 

один із заступників голови 

обласної ради (відповідно до 

розпорядження голови обласної 

ради про покладання обов’язків). 

На засідання президії можуть бути 

запрошені голова обласної 

державної адміністрації, 

заступники голови обласної 

державної адміністрації, керівники 

структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, голови 

районних рад та 

райдержадміністрацій, інші особи. 

 

3. Засідання президії скликається головою 

обласної ради по мірі необхідності і є 

правомочним, якщо в ньому бере участь 

більше половини від її загального складу. 

Веде засідання президії голова обласної 

ради, а в разі відсутності голови ‒ перший 

заступник або один із заступників голови 

обласної ради (відповідно до 

розпорядження голови обласної ради про 

покладання обов’язків). 

На засідання президії можуть бути 

запрошені голова обласної державної 

адміністрації, заступники голови обласної 

державної адміністрації, керівники 

структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, голови районних 

рад та райдержадміністрацій, інші особи. 

На період часу встановлення 

нормативно-правовими актами 

карантину, режиму надзвичайної 

ситуації, введення надзвичайного або 

воєнного стану допускається 

проведення засідань президії обласної 

ради із застосуванням режиму 

відеоконференції.  

У разі оголошення на території 

України, Полтавської області воєнного 

стану інформація щодо дати, місця та 

часу проведення засідання президії 

обласної ради не розголошується та не 

публікується. 

- погодження кандидатур щодо 

занесення до Книги Пошани 

Полтавської обласної ради 

вилучити 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради                                                           Тетяна ПАУТОВА 


