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Протокол  

засідання робочої комісії щодо підготовки розгляду, прийняття та 

прискореного перегляду проектів регуляторних актів, віднесених до 

обласної ради 

 

 

30 серпня 2018 року   м. Полтава    кімн. № 422 

10-00 год.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ: Холод Євгеній Миколайович - голова робочої комісії 

щодо підготовки розгляду, прийняття та прискореного перегляду проектів 

регуляторних актів, віднесених до обласної ради. 

Присутні члени робочої комісії щодо підготовки розгляду, прийняття та 

прискореного перегляду проектів регуляторних актів, віднесених до обласної 

ради (далі – робоча комісія): 

 

Холод 

Євгеній Миколайович 

˗ перший заступник голови Полтавської обласної 

ради, голова робочої комісії. 

 

Сагайдачний 

Сергій Тимофійович 

 

 

˗ начальник управління майном Полтавської 

обласної ради, заступник голови робочої 

комісії. 

Смотрицька  

Людмила Олександрівна 

˗ заступник начальника відділу з юридичного 

забезпечення та кадрової роботи виконавчого 

апарату Полтавської обласної ради, секретар 

робочої комісії. 

˗  

Іванова 

Ірина В’ячеславівна 

˗ начальник відділу державної реєстрації 

нормативно-правових актів Управління 

реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у 

Полтавській області. 

 

Козій 

Віталій Вікторович 

˗ начальник відділу з питань земельних відносин 

та надрокористування виконавчого апарату 

Полтавської обласної ради, член робочої 

комісії. 



 

Павлова 

Світлана Василівна 

˗ головний спеціаліст відділу підприємництва та 

тарифно-цінової політики управління 

підприємництва, торгівлі та регуляторної 

політики Департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 

облдержадміністрації, член робочої комісії. 

 

Тернова 

Наталія Василівна 

˗ начальник відділу з юридичного забезпечення 

та кадрової роботи виконавчого апарату 

Полтавської обласної ради, член робочої 

комісії. 

 На засідання робочої комісії не з’явилася Юрченко В.С., виконуючий 

обов’язки голови, завідувач юридичного сектору Полтавського обласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України, будучи 

повідомленою про день та час засідання робочої комісії листом від 22.08.2018 

№ 1306/01-14. 

Взяли участь: 

-  Ханко А.М., заступник голови Полтавської обласної ради, депутат 

Полтавської обласної ради, 

-  представника Сектору Державної регуляторної служби України у 

Полтавській області. 

Склад робочої комісії 8 чоловік. Присутні 7 чоловік. Кворум є. 

 Сформований порядок денний: 

1.  Перегляд рішення десятої сесії Полтавської обласної ради двадцять 

третього скликання «Про затвердження символіки Полтавської області» від 

02.09.1999. 

 Члени робочої комісії голосували за порядок денний у цілому: за – 7, 

проти – 0, утримались – 0. 

 ВИРІШИЛИ: порядок денний затвердити у цілому. 

 СЛУХАЛИ: Тернову Н.В., начальника відділу з юридичного 

забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Полтавської обласної 

ради, члена робочої комісії, яка доповіла обставини, викладені у листі Сектору 

Державної регуляторної служби України у Полтавській області від 08 серпня 

2018 року № 13.15-05/279 щодо часткової невідповідності рішення десятої 

сесії Полтавської обласної ради двадцять третього скликання «Про 

затвердження символіки Полтавської області» від 02.12.1999 вимогам чинного 

законодавства України. 

 ВИСТУПИВ: представник Сектору Державної регуляторної служби 

України у Полтавській області, який повідомив, що додаток 2 до рішення 

десятої сесії обласної ради двадцять третього скликання від 02.12.1999 «Про 

затвердження символіки Полтавської області» не відповідає вимогам законів 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про 

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», 



а також ключовим принципам державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. 

 ВИСТУПИВ: Ханко А.М., заступник голови Полтавської обласної 

ради, депутат Полтавської обласної ради, який повідомив, що рішення десятої 

сесії обласної ради двадцять третього скликання від 02.12.1999 «Про 

затвердження символіки Полтавської області» потребує приведення у 

відповідність до вимог чинного законодавства України, а також про 

доцільність внесення до нього змін шляхом доповнення розділом «Опис та 

порядок використання національно – визвольної символіки на території 

Полтавської області». 

 Члени робочої комісії обговорили та надали свої пропозиції щодо 

вищевказаного рішення обласної ради. 

 ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до скасування рішення десятої сесії Полтавської 

обласної ради двадцять третього скликання від 02.12.1999 «Про затвердження 

символіки Полтавської області» в частині додатку 2 розділу «Порядок 

використання символіки Полтавської області» як такого, що не відповідає 

вимогам законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», а також ключовим принципам державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

2.  Доручити виконавчому апарату Полтавської обласної ради привести у 

відповідність до вимог чинного законодавства України рішення десятої сесії 

Полтавської обласної ради двадцять третього скликання від 02.12.1999 «Про 

затвердження символіки Полтавської області» з урахуванням пропозицій 

Ханка А.М., заступника голови Полтавської обласної ради, депутата 

Полтавської обласної ради. 

3.  Голові робочої комісії Холоду Є.М. доповісти голові Полтавської 

обласної ради Біленькому О.Ю. про рішення засідання робочої комісії щодо 

підготовки розгляду, прийняття та прискореного перегляду проектів 

регуляторних актів, віднесених до обласної ради. 

4.  Оприлюднити рішення засідання робочої комісії щодо підготовки 

розгляду, прийняття та прискореного перегляду проектів регуляторних актів, 

віднесених до обласної ради на веб-сайті Полтавської обласної ради  

 Підтримали дане рішення одноголосно. 

 

 

Голова робочої комісії        Є.М. Холод 

 

 

Секретар робочої комісії       Л.О. Смотрицька 


