
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури  
про результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури 

за 8 місяців 2021 року 

 
Заслухавши інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури 

А. Столітнього, відповідно до пункту 36 частини першої статті 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 6 Закону України 
«Про прокуратуру», з метою інформування населення Полтавської області про 
результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури А. Столітнього про 

результати діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 8 місяців 
2021 року, що додається на 10 аркушах, взяти до відома.  
 

 

 

           ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ            О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

шостої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

24.08.2021 № 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про результати діяльності органів 

 Полтавської обласної прокуратури за 8 місяців 2021 року 





















ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про інформацію керівника Полтавської обласної 

прокуратури про результати діяльності органів Полтавської обласної 

прокуратури за 8 місяців 2021 року» 

 

Розробники проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: інформування населення Полтавської області про результати діяльності 

органів Полтавської обласної прокуратури. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Вимоги законодавства щодо інформування населення про результати 

діяльності органів прокуратури та надання Полтавською обласною 

прокуратурою відповідної інформації, отриманої та зареєстрованої Полтавською 

обласною радою 09.09.2021 № 28/3991. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях обласної 

ради вирішується питання щодо заслуховування інформації прокурорів про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності на відповідній території. Пунктом 3 статті 6 Закону 

України «Про прокуратуру», визначено, що керівники регіональних та місцевих 

прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке 

запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік 

інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про 

результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених 

статистичних та аналітичних даних. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується взяти до відома інформацію керівника 

Полтавської обласної прокуратури А. Столітнього про результати діяльності 

органів Полтавської обласної прокуратури за 8 місяців 2021 року. 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про прокуратуру». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття рішення не потребує залучення коштів обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

проєкт рішення підлягає опублікуванню на офіційному вебсайті Полтавської 

обласної ради, що забезпечує ознайомлення громадськості з його змістом. 

 

8. Запобігання корупції 

 

Проєкт рішення не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень 

та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення забезпечить інформування населення з результатами 

діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 8 місяців 2021 року. 

 

 

 

Заступник керівника апарату – 

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради Т. ПАУТОВА 


