
 

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 24 грудня 2020 року з питання № 3 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження 

плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки 

 проєктів регуляторних актів на 2021 рік» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання 

«Про затвердження плану діяльності Полтавської обласної ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 



 

 

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 24 грудня 2020 року з питання № 4 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради 

 «Про відзнаки Полтавської обласної ради» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання  

«Про відзнаки Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 



 

 

 

 

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 24 грудня 2020 року з питання № 5 порядку денного 

«Про звернення Управління патрульної поліції в Полтавській області 

Департаменту патрульної поліції Національної поліції України щодо 

визначення представника громадськості до складу поліцейської комісії № 8 

Департаменту патрульної поліції» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити кандидатуру депутата обласної ради восьмого скликання, 

заступника голови  постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної 

діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та 

учасників бойових дій Бульбахи С.В. до складу поліцейської комісії № 8 

Департаменту патрульної поліції. 

2. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкт 

рішення «Про внесення змін до складу поліцейської комісії № 8 Департаменту 

патрульної поліції». 

3. 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 внесення змін до складу поліцейської комісії № 8 

Департаменту патрульної поліції». 

 

 

 

Голова комісії О. ХАРДІН 



 

 

 

 

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 24 грудня 2020 року з питання № 6 порядку денного 

«Про погодження кандидатури О. Раська для нагородження 

 Почесною грамотою Верховної Ради України» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати клопотання Полтавської обласної організації Української 

спілки ветеранів Афганістану та погодити кандидатуру 

Раська Олександра Григоровича, голови Полтавської обласної організації 

Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) для 

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання 

проєкт рішення «Про погодження кандидатури О. Раська для нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України». 

 

 

 

Голова комісії О. ХАРДІН 



 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 
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e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 24 грудня 2020 року з питання № 7 порядку денного 

«Про погодження кандидатури М. Сімяновського для нагородження 

 Грамотою Верховної Ради України» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати пропозицію Лубенської Асоціації учасників бойових дій, 

учасників АТО, інвалідів війни та ветеранів Афганістану та погодити 

кандидатуру Сімяновського Миколи Юрійовича, члена правління Лубенської 

Асоціації учасників бойових дій, учасників АТО, інвалідів війни та ветеранів 

Афганістану для нагородження Грамотою Верховної Ради України. 

2. Внести на розгляд чергової сесії обласної ради восьмого скликання 

проєкт рішення «Про погодження кандидатури М. Сімяновського для 

нагородження Грамотою Верховної Ради України». 

 

 

 

Голова комісії О. ХАРДІН 



 

 

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 24 грудня 2020 року з питання № 9 порядку денного 

«Про проєкт рішення обласної ради  

«Про план роботи обласної ради на 2021 рік» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради восьмого скликання  

«Про план роботи обласної ради на 2021 рік». 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 



 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 
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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 24 грудня 2020 року з питання № 10 порядку денного 

«Про проєкт Плану роботи постійної комісії обласної ради з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій на 2021 рік» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити План роботи постійної комісії обласної з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій на 2021 рік (додається). 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 



 

 

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 24 грудня 2020 року з питання № 11 порядку денного 

«Про звернення громадянина М. Устенка» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Надіслати листа громадянина М. Устенка (від 06.12.2020) до Головного 

управління Національної поліції в Полтавській області для розгляду питань, 

порушених у вказаному вище листі (копія листа додається). 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 



 

 

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 24 грудня 2020 року з питання № 12 порядку денного 

«Про лист 4 відділу 8 управління Департаменту військової контррозвідки 

Служби безпеки України» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації розглянути 

лист 4 відділу 8 управління Департаменту військової контррозвідки Служби 

безпеки України від 21.12.2020 № 17/8/4-2957 та поінформувати постійну 

комісію обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з 

корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій за 

результатами розгляду (копія листа додається). 

 

 

 

Голова комісії  О. ХАРДІН 

 


