ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до Положення про постійні комісії обласної ради

Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 43, частиною 14 статті 46, 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)», з метою забезпечення
організації проведення засідань постійних комісій обласної ради у періоди
застосування обмежувальних заходів,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про постійні комісії обласної ради, затвердженого
рішенням другого пленарного засідання першої сесії обласної ради восьмого
скликання від 01.12.2020, доповнивши його пунктом 21:
«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.»

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про постійні
комісії обласної ради»
Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради.
Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом.
Мета: забезпечення організації проведення засідань постійних комісій обласної
ради у періоди застосування обмежувальних заходів.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення розроблено на підставі Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
З метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
Кабінетом Міністрів України було установлено карантин на всій території
України.
За такої ситуації постійні комісії обласної ради перебувають в
обставинах, що потребують оперативного реагування на поточну ситуацію,
вирішення питань життєдіяльності області та організовувати свою роботу у
спосіб, що дозволить забезпечувати дотримання карантинних заходів,
спрямованих на обмеження соціальних контактів.
3. Суть проєкту рішення
Проєкт рішення передбачає внесення змін до Положення про постійні
комісії обласної ради, затвердженого рішенням другого пленарного засідання
першої сесії обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 , в частині
організації проведення засідань постійних комісій у режимі відеоконференції.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація рішення не потребує фінансових витрат.
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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
Прийняття рішення забезпечить регулювання порядку належної
організації роботи постійних комісій обласної ради у періоди застосування
обмежувальних заходів

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

