
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про внесення змін до плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки  
проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

 
Керуючись пунктом 6 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 7, 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення 
дотримання принципу прозорості державної регуляторної політики, 

 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням пленарного 
засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 
2020 року № 83, що додаються на 1 аркуші. 

 
2. Виконавчому апарату обласної ради опублікувати внесені зміни до плану 

діяльності Полтавської обласної ради з підготовки регуляторних актів на 2021 рік у 
десятиденний строк з моменту їх затвердження на офіційному веб-сайті Полтавської 
обласної ради. 

 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на підрозділ, відповідальний 

за розробку регуляторного акту. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і 
потреб військових та учасників бойових дій. 
 

 

 

         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ             О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 

до рішення пленарного засідання 

сьомої позачергової сесії обласної 

ради восьмого скликання 

21.10.2021 № 

 

 

 

Зміни до плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

 

 

№ 

з/п 

Вид проєкту 

регуляторного 

акта 

Назва регуляторного акта Цілі прийняття 

регуляторного акта 

Строки 

підготовки  

Орган, підрозділ 

відповідальний за 

розробку  

1 2 3 4 5 6 

1. Рішення 

Полтавської 

обласної ради 

Про затвердження  Порядку 

проживання та утримання 

учнів (вихованців) у 

закладах загальної середньої 

освіти обласного 

підпорядкування 

Правове врегулювання 

умов проживання та 

утримання учнів 

(вихованців) у закладах 

загальної середньої освіти 

обласного 

підпорядкування 

2021 рік Департамент освіти і 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації  

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації          В. КОВАЛЬСЬКА 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про внесення змін до плану діяльності Полтавської 

обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення дотримання принципу прозорості державної регуляторної 

політики.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою Департаменту освіти 

і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Внесення змін до плану діяльності Полтавської обласної ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік зумовлене необхідністю 

врегулювання умов і правил проживання та утримання учнів (вихованців) у 

пансіонах закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Суть проєкту рішення полягає у внесенні змін до плану діяльності 

Полтавської обласної з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

задля розробки проєкту регуляторного акту. 

 

4. Правові аспекти: 

 

 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 - Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного проєкту рішення не передбачає залучення додаткових 

коштів державного і обласного бюджетів та коштів інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясування позиції заінтересованих органів. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення дасть змогу розробити регуляторний акт «Порядок 

проживання та утримання учнів (вихованців) у закладах загальної середньої 

освіти обласного підпорядкування». 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації  В. КОВАЛЬСЬКА 

 


