
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 1 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради "Про виконання регіональної Програми 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню на 2017 – 2020 роки"» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання 

«Про виконання регіональної Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017 – 2020 роки». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 



2 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 2 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради "Про регіональну Програму захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню 

на 2021 – 2027 роки"» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання  

«Про регіональну Програму захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021 – 2027 роки». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 3 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради "Про виконання Комплексної програми 

щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 – 2020 роки"» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання 

«Про виконання Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної 

роботи на 2016 – 2020 роки». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 



4 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 4 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради "Про Комплексну програму щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 – 2027 роки"» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання 

«Про Комплексну програму щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи 

 на 2021 – 2027 роки». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 5 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради "Про виконання Програми правової 

освіти населення області на 2016 – 2020 роки"» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання 

«Про виконання Програми правової освіти населення області 

на 2016 – 2020 роки». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 6  порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради "Про затвердження Програми правової 

освіти населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки"» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання 

«Про затвердження Програми правової освіти населення Полтавської області 

на 2021 – 2025 роки». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 7 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про визначення уповноваженої особи для 

представлення інтересів Полтавської обласної ради в Асоціації "Полтавська 

обласна асоціація органів місцевого самоврядування"» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання 

«Про визначення уповноваженої особи для представлення інтересів 

Полтавської обласної ради в Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів 

місцевого самоврядування"». 

 

2. Постійній комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, 

боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників 

бойових дій внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання 

проєкт рішення «Про визначення уповноваженої особи для представлення 

інтересів Полтавської обласної ради в Асоціації "Полтавська обласна асоціація 

органів місцевого самоврядування"». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 8  порядку денного 

«Про звіт про виконання Антикорупційної програми Полтавської обласної ради 

на період до 2020 року, за 2020 рік» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Звіт про виконання Антикорупційної програми Полтавської обласної ради 

на період до 2020 року, за 2020 рік взяти до відома та інформувати голову 

Полтавської обласної ради О. Біленького про стан виконання Антикорупційної 

програми Полтавської обласної ради на період до 2020 року. 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
 

вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 16 лютого 2021 року з питання № 9 порядку денного 

«Про лист Державної установи "Кременчуцька виховна колонія" 

 Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань  Міністерства юстиції України» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою надання роз’яснень з питання перспектив подальшого 

функціонування Державної установи «Кременчуцька виховна колонія» 

Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань звернутися до Міністерства юстиції України. 

2. У разі необхідності створити робочу групу з питань аналізу стану 

жилих і навчальних приміщень Державної установи «Кременчуцька виховна 

колонія» Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань. 

3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації вивчити 

питання щодо можливості надання фінансової допомоги Державній установі 

«Кременчуцька виховна колонія» Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань. 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 

 


