
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішень обласної ради  

 

 

 

Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 43, частинами 1, 2 статті 47, частиною 2 

статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 18, 

частиною 2 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

враховуючи постанову Полтавської обласної територіальної виборчої комісії від 

08.04.2022 № 1 «Про заміщення депутата Полтавської обласної ради повноваження 

якого достроково припинено», лист голови фракції політичної партії «Рідне місто» від 

15.06.2022 № 05/15, звернення від депутатської фракції Всеукраїнського Об’єднання 

«Батьківщина», з метою забезпечення ефективної роботи обласної ради, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення другого пленарного засідання першої сесії восьмого 

скликання від 01.12.2020 № 15 «Про утворення та обрання постійної комісії 

Полтавської обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та 

використання надр»: 

1.1. Вивести зі складу постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

паливно-енергетичного комплексу та використання надр Попельнюха Анатолія 

Федоровича; 

1.2. Обрати до складу постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

паливно-енергетичного комплексу та використання надр Смотрицьку Людмилу 

Олександрівну. 

 

2. Внести зміни до рішення другого пленарного засідання першої сесії восьмого 

скликання від 01.12.2020 № 13 «Про утворення та обрання постійної комісії 

Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном»: 

2.1. Вивести зі складу постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

бюджету та управління майном Смірнова Олександра Михайловича; 

2.2. Обрати до складу постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

бюджету та управління майном Тимоху Юрія Олександровича. 
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3. Внести зміни до рішення другого пленарного засідання першої сесії восьмого 

скликання від 01.12.2020 № 21 «Про утворення та обрання постійної комісії 

Полтавської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин»: 

3.1. Вивести зі складу постійної комісії Полтавської обласної з питань аграрної 

політики та земельних відносин Тимоху Юрія Олександровича. 

3.2. Обрати до складу постійної комісії Полтавської обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин Смірнова Олександра Михайловича. 

 

4. Контроль за виконанням цього 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 рішень обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат Полтавської обласної ради. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

Мета: забезпечення ефективної роботи обласної ради. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Постанова Полтавської обласної територіальної виборчої комісії від 

08.04.2022 № 1 «Про заміщення депутата Полтавської обласної ради 

повноваження якого достроково припинено», лист голови фракції політичної 

партії «Рідне місто» від 15.06.2022 № 05/15, звернення від депутатської фракції 

Всеукраїнського Об’єднання «Батьківщина».  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Реалізація Полтавської обласною радою повноважень у частині утворення, 

обрання і ліквідації постійних та інших комісій обласної ради, зміни їх складу, 

обрання голів комісій в порядку, встановленому законодавством. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає внесення змін до рішень другого пленарного 

засідання першої сесії обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 13 

«Про утворення та обрання постійної комісії Полтавської обласної ради з 

питань бюджету та управління майном», № 15 «Про утворення та обрання 

постійної комісії Полтавської обласної ради з питань паливно-енергетичного 

томплексу та використання надр» № 21 «Про утворення та обрання постійної 

комісії Полтавської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин». 
 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства 

та нормативно-правових актів, зокрема: 

- Конституції України; 

- Європейської Хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом 

України від 15 липня 1997 року;  

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація рішення не потребує витрат з обласного бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Враховано пропозицію голови фракції політичної партії «Рідне місто» від 

15.06.2022 № 05/15, звернення від депутатської фракції Всеукраїнського 

Об’єднання «Батьківщина»  

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

Проєкт рішення не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень 

та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Реалізація рішення забезпечить дотримання вимог Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». 

 

 

 

Заступник керівника апарату – 

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради                                                              Тетяна ПАУТОВА 



 

Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішень 

обласної ради» 

 

Норми чинного рішення Пропозиції щодо внесення змін та 

доповнень 

Рішення другого пленарного засідання першої сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 15 

2. Обрати постійну комісію обласної 

ради з питань паливно – енергетичного 

комплексу та використання надр 

складі: У комісії 6 депутатів  

 

Попельнюх Анатолій Федорович  

 

 

 

2.  Обрати постійну комісію обласної 

ради з питань паливно – енергетичного 

комплексу та використання надр 

складі: У комісії 6 депутатів  

 

Смотрицька Людмила 

Олександрівна  

Норми чинного рішення Пропозиції щодо внесення змін та 

доповнень 

Рішення другого пленарного засідання першої сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 13 

2. Обрати постійну комісію обласної 

ради з питань бюджету та управління 

майном складі: У комісії 11 депутатів  

 

Смірнов Олександр Михайлович  

 

2.  Обрати постійну комісію обласної 

ради з питань бюджету та управління 

майном складі: У комісії 11 депутатів  

 

Тимоха Юрій Олександрович 

 

Рішення другого пленарного засідання першої сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 01.12.2020 № 21 

2. Обрати постійну комісію обласної 

ради з питань аграрної політики та 

земельних відносин: У комісії 10 

депутатів  

Тимоха Юрій Олександрович  

 

Обрати постійну комісію обласної 

ради з питань аграрної політики та 

земельних відносин: У комісії 10 

депутатів 

Смірнов Олександр Михайлович  

 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради                                                           Тетяна ПАУТОВА 


