
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження розпоряджень голови обласної ради 

 
 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частиною 1 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити розпорядження голови обласної ради: 
 
1. «Про приймання-передачу майна в межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області» від 16 червня 2020 року № 128. 
 
2. «Про приймання-передачу апаратів ШВЛ Newport HT50 H-1 в межах спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» від 24 листопада 
2020 року № 262. 

 
3. «Про приймання-передачу майна в межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області» від 09 грудня 2020 року № 270. 
 
4. «Про приймання-передачу майна в межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області» від 16 січня 2021 року № 6. 
 
 

 
 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ         О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження розпоряджень  

голови обласної ради» 

 

 

Розробник проєкту рішення: управління майном обласної ради. Проєкт рішення 

є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення підготовлено відповідно до пункту 4 розпорядження 

голови обласної ради від 16 червня 2020 року № 128 «Про приймання-передачу 

майна в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області», пункту 4 розпорядження голови обласної ради  

від 24 листопада 2020 року № 262 «Про приймання-передачу апаратів ШВЛ 

Newport HT50 H-1 в межах спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області», пункту 4 розпорядження голови обласної 

ради від 09 грудня 2020 року № 270 «Про приймання-передачу майна в межах 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» 

та пункту 4 розпорядження голови обласної ради від 16 січня 2021 року № 6 

«Про приймання-передачу майна в межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області». 

 

2. Обґрунтованість необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття цього рішення спрямоване на виконання встановленої 

процедури щодо затвердження розпоряджень голови обласної ради сесією 

обласної ради. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає затвердження розпоряджень голови обласної 

ради від 16 червня 2020 року № 128 «Про приймання-передачу майна в межах 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 

області», від 24 листопада 2020 року № 262 «Про приймання-передачу апаратів 

ШВЛ Newport HT50 H-1 в межах спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області», від 09 грудня 2020 року № 270 «Про 

приймання-передачу майна в межах спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області» та від 16 січня 2021 року № 6 «Про 

приймання-передачу майна в межах спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області». 
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4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 

та частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб 

 

Не потребує з’ясування позицій зацікавлених сторін та органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Даний проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню. 

 

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 

 

Прийняття цього рішення дозволить врегулювати питання передачі 

апаратів ШВЛ Newport HT50 H-1, транспортних засобів та індивідуально 

визначеного майна, що передається в межах спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

 

 

 

В.о. начальника управління 

майном обласної ради               І. МОРОХОВЕЦЬ 


	Про затвердження розпоряджень голови обласної ради

