
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
15.07.2022 м. Полтава № 148 

 
Про скликання чотирнадцятої позачергової  

сесії Полтавської обласної ради  

восьмого скликання 

 

 

Відповідно до статті 43, частин 4 та 10 статті 46, пункту 1 частини 6 та 

частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 3, 13, 18 Регламенту Полтавської обласної 

ради восьмого скликання (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Указів 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення 

військових адміністрацій», № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 

(зі змінами), Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

 

І. Скликати пленарне засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання 19 липня 2022 року о 10 годині. 

II. Враховуючи введення на території України воєнного стану, пленарне 

засідання чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання 

провести із застосуванням режиму відеоконференції. 

IIІ. Місцем проведення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової 

сесії обласної ради восьмого скликання визначити місце, де здійснюється 

організаційне забезпечення роботи сесії виконавчим апаратом обласної ради за 

адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 64-ж. 

IV. Затвердити порядок проведення пленарного засідання чотирнадцятої 

позачергової сесії обласної ради восьмого скликання, що додається на  

2 аркушах. 
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V. На розгляд сесії внести питання: 

1. Про звіт голови обласної ради за період з 27 листопада 2020 року по  

31 грудня 2021 року. 

2. Про звіт тимчасово виконувача обов’язків голови Полтавської обласної 

державної адміністрації про виконання Програми економічного та соціального 

розвитку Полтавської області на 2021 рік, а також делегованих обласною радою 

повноважень. 

3. Про інформацію керівника Полтавської обласної прокуратури про результати 

діяльності органів Полтавської обласної прокуратури за 5 місяців 2022 року. 

4. Про внесення змін до рішення обласної ради. 

5. Про затвердження звітів за 2021 рік про результати проведення моніторингу 

виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 

2021 ‒ 2023 роки та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку 

Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки та плану заходів з її реалізації. 

6. Про виконання Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для 

виконання заходів з енергозбереження на 2015 – 2021 роки. 

7. Про виконання Комплексної програми поводження з твердими побутовими 

відходами у Полтавській області на 2017 ‒ 2021 роки. 

8. Про виконання Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на  

2011 – 2020 роки, термін дії якої продовжено до 2021 року включно. 

9. Про затвердження Обласної програми «Питна вода Полтавщини» на  

2022 ‒ 2026 роки. 

10. Про внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки. 

11. Про затвердження Програми оптимізації, автоматизації та розвитку системи 

централізованого теплопостачання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» на  

2022 ‒ 2026 роки. 

12. Про затвердження цільової обласної Комплексної програми «Шлях до рівних 

можливостей» на 2022 ‒ 2025 роки. 

13. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на 2021 ‒ 2024 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету 

на придбання у 2021 році комбінованих дорожніх машин на умовах 

співфінансування. 

14. Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова 

Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки. 
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15. Про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на  

2017–2021 роки («Довкілля-2021»). 

16. Про Регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 

регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 ‒ 2027 роки  

(«Довкілля ‒ 2027»). 

17. Про внесення змін до Програми ефективного використання земельних ресурсів 

Полтавщини на період 2022 ‒ 2027 років. 

18. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель лісогосподарського 

призначення, які пропонуються для проведення інвентаризації земель у  

2022 році. 

19. Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель лісового фонду, не 

наданих у власність та постійне користування (ліси земель запасу), які 

пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 році. 

20. Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 

2022 році. 

21. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 

22. Про виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2021 рік. 

23. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів  охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2022 рік. 

24. Про затвердження обласної Програми відзначення кращих медичних 

працівників на 2022 ‒ 2026 роки. 

25. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту 

населення Полтавської області на 2021 ‒ 2025 роки. 

26. Про обласну Програму з реалізації молодіжної політики на 2022 ‒ 2025 роки. 

27. Про внесення змін до Комплексної програми щодо забезпечення законності, 

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

роботи на 2021 – 2027 роки. 

28. Про внесення змін до регіональної Програми захисту населення і територій від 

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

29. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

30. Про виконання обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області 

на 2019 – 2021 роки». 
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31. Про внесення змін до Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 

2021 ‒ 2023 роки.  

32. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2021 рік 16100000000 (код бюджету). 

33. Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік 16100000000 (код бюджету). 

34. Про передачу медичного обладнання та автомобілів у комунальну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

35. Про приймання-передачу витрат за об’єктом: «Реконструкція існуючого гаража 

під підземний паркінг КП "Полтавський обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної ради" по 

вул. Миколи Дмитрієва, 6, м. Полтава. Коригування.». 

36. Про приймання-передачу витрат за об’єктом: «Реставрація Полтавської 

обласної філармонії по вул. Гоголя, 10 в м. Полтава (будинок колишньої 

хоральної синагоги). Коригування». 

37. Про передачу витрат на ремонт блоку конференц-залів за адресою:  

м. Полтава, вул. Соборності,45 на баланс, в оперативне управління 

Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації 

адміністративних будівель. 

38. Про надання згоди на прийняття будівель та споруд за адресою: м. Кременчук, 

проспект Свободи, буд. 106 у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області. 

39. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями 

громадського обслуговування за адресою: м. Полтава, вул. Юрченка Петра, 

будинок 1а. 

40. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області. 

41. Про передачу майна зі спільної власності, територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області. 

42. Про передачу майна спільної власності, територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області у державну власність в умовах воєнного стану. 

43. Про деякі питання управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

44. Про прийняття єдиного майнового комплексу Комунального підприємства 

Решетилівське комунальне підприємство «Водоканал» у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

45. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 
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46. Про затвердження розпоряджень начальника Полтавської обласної військової 

адміністрації щодо внесення змін до показників обласного бюджету 

Полтавської області на 2022 рік. 

47. Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на отримання кредиту на 

умовах овердрафту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».  

48. Про погодження ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» укладання договорів 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та послуги з його 

розподілу та транспортування. 

49. Про погодження ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» укладання договорів 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ. 

50. Про збільшення статутного капіталу Полтавського обласного комунального 

виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго». 

51. Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтававодоканал». 

52. Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства Полтавської 

обласної ради «Полтавафармація». 

53. Про зміну найменування спеціалізованого закладу Полтавський регіональний 

центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної 

ради.  

54. Про зміну найменування юридичної особи Комунальна установа «Рекреаційний 

центр Криворудський» Полтавської обласної ради.  

55. Про встановлення вартості харчування в дошкільному відділенні Полтавського 

навчально-реабілітаційного  центру Полтавської обласної ради. 

56. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 липня 2017 року № 521 

«Про ліквідацію Полтавського обласного центру медико-соціальної 

експертизи».  

57. Про припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

58. Про припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

59. Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС ‒ 2017» у користування мисливських угідь 

на території Мачухівської, Щербанівської, Терешківської сільських та  

Новосанжарської селищної територіальних громад Полтавського району 

Полтавської області. 
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60. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БАТЬКІВЩИНА» Полтавської області. 

61. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«БАТЬКІВЩИНА» Миргородського району Полтавської області. 

62. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Полтавської 

області. 

63. Про затвердження регіональної схеми формування екологічної мережі 

Полтавської області. 

64. Про надання в строкове користування на умовах договору суперфіцію 

земельної ділянки та території м. Гребінка Лубенського району Полтавської 

області ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І 

АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. 

65. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста 

Лубни Лубенського району Полтавської області. 

66. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2021 року № 281 

«Про затвердження Положення про Управління майном обласної ради у новій 

редакції». 

67. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, 

укладення та розірвання з ними контрактів. 

68. Про внесення змін до Положення про почесну відзнаку ‒ Нагрудний знак 

Полтавської обласної ради «За вірність народу України». 

69. Про оголошення в Полтавській області 2023 року Роком дитини. 

70. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг щодо передачі повноважень по 

встановленню тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення Полтавській обласній раді. 

71. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Полтавської міської 

ради щодо надання фінансової підтримки Полтавському обласному 

комунальному виробничому підприємству теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» з метою погашення заборгованості перед ТОВ 

«Газопостачальна Компанія «Нафтогаз Трейдинг». 
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72. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-Міністра 

України щодо надання інформації про перевиконання дохідної частини 

Державного дорожнього фонду України та перерозподілу залишку коштів 

субвенції за бюджетною програмою 3131090 для Полтавської області у 2022 

році.  

73. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України щодо спрощення процедури обліку благодійної 

та гуманітарної допомоги. 

74. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

громадян України робочими місцями. 

75. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України та Верховної Ради України щодо встановлення єдиного підходу у 

наданні пільг з проїзду. 

76. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  

24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» 

в частині приведення норм харчування у ліцеях з посиленою військово-

фізичною підготовкою до рівня норм харчування у закладах загальної середньої 

освіти спортивного профілю. 

77. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України та 

Верховної Ради України щодо заборони діяльності Української православної 

церкви московського патріархату на території України. 

78. Різне. 

 

VI. Виконавчому апарату обласної ради забезпечити технічний та 

організаційний супровід участі у пленарному засіданні в режимі 

відеоконференції начальника обласної військової адміністрації, заступників 

начальника обласної військової адміністрації, керівників структурних 

підрозділів обласної військової адміністрації та осіб, визначених доповідачами 

з питань порядку денного пленарного засідання. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

Полтавської обласної ради 

 15.07.2022 № 148 

 

 

Порядок  

проведення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції 

 

1. Проведення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

Полтавської обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції 

регулюються Регламентом Полтавської обласної ради восьмого скликання, з 

урахуванням особливостей визначених цим Порядком. 

2. Порядок розроблено відповідно до частини 4 статті 13 Регламенту 

Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

3. Пленарне засідання чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної 

ради із застосуванням режиму відеоконференції (далі – дистанційне засідання) 

проводиться за допомогою відеоприладів, системи поіменного електронного 

голосування «ГОЛОС» (далі – Система) та програмного забезпечення системи 

Zoom із забезпеченням захисту інформації в Системі. 

4. Режим дистанційного засідання забезпечує: 

-  реалізацію прав та обов’язків депутатів обласної ради; 

- ідентифікацію особи, яка бере участь у дистанційному засіданні; 

- встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного 

питання порядку денного дистанційного засідання. 

5. У дистанційному засіданні обласної ради беруть участь: 

5.1. Голова обласної ради, перший заступник голови, заступники голови, 

депутати обласної ради, які перебувають на території України (далі разом – 

депутати обласної ради). Депутати обласної ради беруть участь у засіданні за 

допомогою робочого кабінету у Системі, яка забезпечує можливість здійснення 

поіменного голосування та реалізацію інших прав, передбачені законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад». 

Через систему Zoom забезпечується зображення та звук, можливість виступу. 

Електронний кабінет депутата у системі Zoom має бути підписаний власним 

прізвищем, ім’ям та  по батькові депутата. 

5.2. Голова, заступники, керівники департаментів Полтавської обласної 

військової адміністрації та інші запрошені особи (згідно списку) – за допомогою 

програмного забезпечення системи Zoom, яка забезпечує можливість чути та 

бачити хід засідання, інформувати та доповідати по питаннях порядку денного. 

Список запрошених формується виконавчим апаратом обласної ради і 

погоджується головою обласної ради, а за його відсутності першим заступником 

голови обласної ради, заступниками голови обласної ради. 

6.  Учасники дистанційного забезпечують місце своєї участі необхідними 

технічними засобами, які повинні забезпечити безперебійну участь у 

дистанційному засіданні (встановлення відповідного програмного забезпечення 



та оснащення робочого місця (ПК) веб-камерою, колонками, мікрофоном, 

безперебійним інтернет-зв’язком). 

7. Ідентифікація особи депутата обласної ради відбувається перед початком 

дистанційного засідання шляхом направлення на його офіційну адресу 

індивідуального логіну та паролю, який не підлягає розголошенню третім особам 

та є засобом його індивідуального входу в Систему до робочого кабінету.  

Після ідентифікації депутати обласної ради отримують повний доступ до баз 

даних проєктів рішень та результатів голосувань на своїх засобах зв’язку 

(пристроях). 

8. Реєстрація депутатів обласної ради, які беруть участь у дистанційному 

засіданні здійснюється Системою шляхом відповідного поіменного голосування.  

Результати реєстрації узагальнюються Системою та виводяться на загальне 

табло.  

У разі виходу депутата із Системи (у тому числі у зв’язку із технічним збоєм) 

такий депутат фіксується як відсутній.  

9. Після оголошення головуючим про запис на виступ, депутати обласної 

ради здійснюють запис на виступ за допомогою Системи. 

Інші учасники дистанційного засідання записуються на виступ, шляхом 

підняття руки у системі Zoom. Слово для доповіді, співдоповіді, відповіді на 

запитання тощо, надається головуючим. 

10. Голосування депутатів обласної ради під час проведення дистанційного 

засідання здійснюється за допомогою Системи з фіксацією результатів 

поіменного голосування. Під час голосування веб-камера депутата має бути 

увімкненою та забезпечувати можливість виведення зображення депутата на 

екран. 

Результати голосування по кожному питанню порядку денного засідання 

генеруються Системою та виводяться на загальний екран та на екрані робочого 

кабінету депутата. 

11. Результати поіменного голосування підписуються першим заступником 

голови обласної ради та заступником голови обласної ради, що координує 

діяльність постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, звʼязків з громадськістю та 

дотримання прав учасників АТО.  

Юридичну силу має виключно роздрукований та підписаний варіант 

результатів поіменного голосування. 

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті обласної ради в день голосування та 

зберігаються протягом необмеженого строку. 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради       Тетяна ПАУТОВА 


