
 
 

ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про призначення начальника  

Управління майном обласної ради 

 

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 3, 10, 14 і 15 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від  

15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців» (зі змінами), постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 

органів» (зі змінами), пунктом 5.1. розділу 5 Положення про Управління майном 

обласної ради, затвердженого рішенням пленарного засідання сьомої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання від 21 жовтня 2021 року № 281, 

протоколом конкурсної комісії  від 05.04.2022 № 1, розглянувши заяву Л. Коморної від 

07 квітня 2022 року, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Призначити Коморну Лесю Федорівну на посаду начальника Управління майном 

обласної ради. 

 

2. Врахувати, що Л. Коморна має 9 ранг державного службовця в межах четвертої 

категорії посад, присвоєний відповідно до статті 26 Закону України «Про державну 

службу» від 16.12.1993 за №3723-ХІІ. 

3. Установити Л. Коморній надбавку за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків до посадового окладу з урахуванням 

доплати за ранг. 

 

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління майном обласної 

ради, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління  

майном. 

 

 

Голова обласної ради      Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про призначення начальника  

Управління майном обласної ради» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради.  

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: дотримання діючого законодавства щодо проходження служби в 

органах місцевого самоврядування. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Протокол засідання конкурсної комісії від 05.04.2022 № 1, заява  

Л. Коморної від 07.04.2022. 

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Відповідно до підпункту 5.1. пункту 5. Положення про Управління 

майном обласної ради, затвердженого рішенням пленарного засідання сьомої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 

21.10.2021 № 281 «Про затвердження Положення про Управління майном 

обласної ради у новій редакції», рішення про призначення начальника 

Управління майном обласної ради приймається Полтавською обласною 

радою. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Призначення начальника Управління майном обласної ради. 

 

4. Правові аспекти: 

 

 - Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», 

- постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 

“Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державних службовців” (зі змінами),  

- постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про 

упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), 

- рішення пленарного засідання сьомої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 21.10.2021 № 281 «Про затвердження 

Положення про Управління майном обласної ради у новій редакції». 
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5. Фінансово-економічне обгрунтування 

 

Фінансування заробітної плати працівникам Управління майном 

обласної ради здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін  

 

Проєкт рішення не потребує погодження 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 реалізацію діючого законодавства щодо 

проходження служби в органах місцевого самоврядування.  

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради Тетяна ПАУТОВА  


