
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення пленарного засідання 
другої сесії обласної ради 
восьмого скликання 
29.12.2020 № 85, зі змінами, 
внесеними рішення обласної ради 
від 23.12.22 № 554 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про президію обласної ради 

 
1. Президія обласної ради є дорадчим органом обласної ради, який 

попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що 
плануються до розгляду на сесіях обласної ради. 

2. Президія утворюється рішенням Полтавської обласної ради і у своїй 
діяльності підзвітна раді.  

До складу президії входять: голова обласної ради, перший заступник 
голови обласної ради, заступники голови обласної ради, голови постійних 
комісій обласної ради, керівники депутатських фракцій і груп, депутати 
обласної ради п’яти та більше скликань з числа депутатів обласної ради 
восьмого скликання. 

3. Засідання президії скликається головою обласної ради по мірі 
необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 
її загального складу. Веде засідання президії голова обласної ради, а в разі 
відсутності голови ‒ перший заступник або один із заступників голови 
обласної ради (відповідно до розпорядження голови обласної ради про 
покладання обов’язків). 

На засідання президії можуть бути запрошені голова обласної 
державної адміністрації, заступники голови обласної державної адміністрації, 
керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голови 
районних рад та райдержадміністрацій, інші особи. 

На період часу встановлення нормативно-правовими актами карантину, 
режиму надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану 
допускається проведення засідань президії обласної ради із застосуванням 
режиму відеоконференції.  

У разі оголошення на території України, Полтавської області воєнного 
стану інформація щодо дати, місця та часу проведення засідання президії 
обласної ради не розголошується та не публікується. 

4. Основними завданнями, що покладаються на президію є: 
- погодження пропозицій щодо формування порядку денного сесії 

обласної ради, узгодження проєктів рішень, які вносяться на розгляд сесії 
обласної ради; 
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- координація роботи постійних комісій обласної ради щодо вивчення, 
попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до повноважень 
обласної ради, здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради; 

- погодження пропозицій щодо кандидатур посадових осіб, яких 
обирає, призначає або затверджує обласна рада; 

- забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; 

- розгляд пропозицій депутатських фракцій та груп обласної ради; 
- прийняття, у разі необхідності, рішення про місце проведення 

пленарного засідання ради; 
- вивчення, узагальнення і провадження нових форм і методів роботи 

органів місцевого самоврядування; 
- інші питання діяльності обласної ради, що належать до її компетенції. 

5. Президія обласної ради може приймати рішення, які мають дорадчий 
характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 
більше половини від загального складу президії. Рішення президії підписує 
голова обласної ради, а у разі відсутності голови ‒ перший заступник або 
один із заступників голови обласної ради, який головував на її засіданні. 

 
6. Засідання президії оформляється протоколом, який підписується 

головуючим на засіданні. 
 
7. Організаційне забезпечення діяльності президії здійснюється 

виконавчим апаратом обласної ради. 
 
 
 

 
 


