
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

23.03.2023     м. Полтава        № 72 

 

 

Про скликання двадцять другої  

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 двадцять другої  сесії Полтавської обласної 

ради восьмого скликання 24 березня 2023 року о 10.00 годині. 

II. Враховуючи введення на території України воєнного стану, пленарне 

засідання двадцять другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання 

провести із застосуванням режиму відеоконференції. 

IIІ. Місцем проведення пленарного засідання двадцять другої сесії 

обласної ради восьмого скликання визначити місце, де здійснюється 

організаційне забезпечення роботи сесії виконавчим апаратом обласної ради за 

адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45. 

IV. Затвердити Порядок проведення пленарного засідання двадцять другої 

сесії Полтавської обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції, що 

додається на 2 аркушах. 
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V. На розгляд сесії внести питання: 

1. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

першому заступнику голови Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

2. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

3. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

4. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

5. Про виконання Обласної програми фінансової підтримки підприємств 

комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 

Полтавської області на 2019 ‒ 2022 роки. 

6. Про виконання Програми збереження, вивчення та популяризації Більського 

городища на період 2018 ‒ 2022 років. 

7. Про внесення змін до обласної Програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на  

2022 рік. 

8. Про виконання обласної Програми розвитку та підтримки комунальних 

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

9. Про внесення змін до регіональної програми інформатизації «Цифрова 

Полтавщина» на 2021 ‒ 2023 роки. 

10. Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на 2021 ‒ 2024 роки. 

11. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Полтавського 

обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2021 ‒  

2023 роки. 

12. Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області 

в 2023 році. 

13. Про внесення змін до обласної Програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2021 ‒ 2024 роки.  

14. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Полтавській області на 2021 ‒ 2023 роки. 

15. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Полтавської 

області за 2022 рік. 

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

2023 рік 16100000000 (код бюджету). 

17. Про приймання у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області теплових мереж. 
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18. Про приймання-передачу майна у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області.  

19. Про внесення змін до рішення Полтавської обласної ради від 25.11.2022  

№ 513 «Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області у комунальну власність Херсонської міської 

територіальної громади». 

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

міст Полтавської області. 

21. Про приймання-передачу майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Полтавської області у комунальну власність Миргородської 

міської територіальної громади.  

22. Про інвентаризацію майна (основних засобів), що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. 

23. Про погодження будівництва квартальної котельні Полтавським обласним 

комунальним виробничим підприємством теплового господарства 

«Полтаватеплоенерго» за адресою: проспект Свободи, 8, м. Кременчук. 

24. Про надання дозволу щодо взяття на баланс Управління цифрової 

трансформації Полтавської обласної державної (військової) адміністрації 

«Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської 

області». 

25. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

26. Про реорганізацію Видавництва «Полтавський літератор» Полтавської 

обласної ради шляхом приєднання до Науково-редакційного підрозділу ‒ 

центру по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради. 

27. Про реорганізацію Полтавського обласного комунального підприємства 

прикладних інформаційних технологій «Освітаінфоком» шляхом 

приєднання до Полтавської академії неперервної освіти  

ім. М.В. Остроградського. 

28. Про збільшення статутного капіталу ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

«ЛУБНИТЕПЛОЕНЕРГО».  

29. Про надання дозволу ПОЛТАВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на укладення договору на 

отримання кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК».  

30. Про надання дозволу КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 

отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії в 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРЕКСІМБАНК». 
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31. Про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про 

банкрутство обласного госпрозрахункового комунального підприємства 

«Облбудкомплект». 

32. Про застосування Полтавським обласним комунальним виробничим 

підприємством теплового господарства «Полтаватеплоенерго» з початку 

опалювального періоду 2022-2023 років тарифів (одноставкових) на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води протягом дії воєнного 

стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде 

припинено або скасовано. 

33. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок 

коштів обласного бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що 

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

Полтавської області. 

34. Про наявність обставин непереборної сили на території Полтавської області 

та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких 

обставин. 

35. Про звернення щодо передачі земельної ділянки з кадастровим номером 

5310436100:01:001:0023 у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області. 

36. Про звернення щодо передачі земельної ділянки з кадастровим номером 

5310436100:01:002:0076 у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області. 

37. Про оформлення права на земельну ділянку з кадастровим номером 

5310436500:09:001:0464. 

38. Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС – 2017» у користування мисливських 

угідь на території Мачухівської сільської та Новосанжарської селищної 

територіальних громад Полтавського району Полтавської області. 

39. Про додаткове надання МИРГОРОДСЬКІЙ РАЙОННІЙ ГРОМАДСЬКІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОПІВСЬКЕ"» у користування мисливських угідь на території 

Комишнянської селищної територіальної громади Миргородського району 

Полтавської області. 

40. 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. 
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41. Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області та Примірного договору оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.  

42. Про представництво під час застосування заходів з примусового відчуження 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Полтавської області, в умовах правового режиму воєнного стану. 

43. Про визначення представника Полтавської обласної ради у Наглядовій Раді 

Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції». 

44. Про погодження кандидатури О. Олексенка для нагородження Почесною 

грамотою Верховної Ради України. 

45. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо передачі до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області цілісного майнового комплексу 

Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного 

підприємства. 

46. Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Полтавської міської 

ради щодо надання пільги Полтавському обласному комунальному 

підприємству «Аеропорт-Полтава» на сплату земельного податку на 2023 

рік. 

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

Верховної Ради України щодо повернення доплат військовим. 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

обмежень прав територіальних громад. 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо започаткування 

відзначення Дня незламності українського народу. 

50. 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 

 23.03.2023 № 72 

 

Порядок  

проведення пленарного засідання двадцять другої сесії Полтавської 

обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції 

 

1. Проведення пленарного засідання двадцять другої сесії Полтавської 

обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції регулюється 

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 двадцять другої сесії Полтавської обласної ради із 

застосуванням режиму відеоконференції (далі – дистанційне засідання) 

проводиться за допомогою відеоприладів, системи поіменного електронного 

голосування «ГОЛОС» (далі – Система). 

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 обласної ради, 

заступники голови обласної ради, депутати обласної ради, які перебувають на 

території України (далі разом – депутати обласної ради). Депутати обласної ради 

беруть участь у засіданні за допомогою Системи, яка забезпечує можливість 

здійснення поіменного голосування, відеотрансляції та реалізацію інших прав, 

передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

статус депутатів місцевих рад».  

5.2. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації, його 

заступники, керівники департаментів Полтавської обласної військової 

адміністрації та інші запрошені особи (згідно списку) беруть участь у засіданні за 

допомогою Системи без права голосу. 

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 засідання облаштовують робоче місце 

необхідними технічними засобами, які повинні забезпечити безперебійну участь 

у дистанційному засіданні (оснащення ПК (персональних комп’ютерів) 

відповідним програмним забезпеченням, вебкамерою, мікрофоном, навушниками 

(за необхідності), безперебійним інтернет-зв’язком). 

7. Ідентифікація особи депутата обласної ради відбувається шляхом входу в 

Систему за допомогою введення індивідуального логіна та пароля, який перед 

початком дистанційного засідання направляється на офіційну електронну адресу 

депутата обласної ради. 
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Індивідуальний логін та пароль не підлягає розголошенню третім особам.  

Після ідентифікації та здійснення процедури реєстрації депутати обласної 

ради отримують повний доступ в Системі до участі у пленарному засіданні, 

проєктів рішень з питань порядку денного, результатів голосувань, запису на 

виступ. 

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 з причин, пов’язаних зі збоєм 

в електропостачанні та інтернет-зв’язку) 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 за допомогою 

Системи. 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. 

Після вибору одного з варіантів голосування («за», «проти» або «утримався») 

відсутня можливість змінити свою позицію. 

Результати голосування з кожного питання порядку денного засідання 

генеруються Системою та виводяться на екрані ПК. 

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     Тамара СИНЯВСЬКА 


