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1.
Про депутатський запит депутата обласної ради Макаруші Н.М. щодо передачі майна
комунальних підприємств Полтавської обласної ради із спільної власності
територіальних громад області до комунальної власності територіальної громади міста
Полтави № 337 Відповідь від: 28.02.2017
2.
Про депутатський запит депутата обласної ради Бобиля В.В № 338 Відповідь від:
28.02.2017

3.
Про депутатський запит депутата обласної ради Горба М.М. щодо включення до плану
робіт на 2017 рік будівництва шлюзу-регулятора на р. Сула поблизу с. Тарасівка
Оржицького району Полтавської області № 339 Відповідь від: 23.02.2017
4.
Про звіт голови обласної ради про свою діяльність з грудня 2015 року по січень 2017
року № 340
5.
Про звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання
без проведення аукціону товариству з обмеженою відповідальністю «Астрогаз»
спеціального дозволу на видобування газу природного, нафти, конденсату Пірківського
родовища на території Зіньківського району Полтавської області № 341
6.
Про звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання
без проведення аукціону товариству з обмеженою відповідальністю
«Астроінвест-Енерджі» спеціального дозволу на видобування газу природного,
конденсату Загорянського родовища на території Зіньківського району Полтавської
області № 342
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7.
Про звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання
без проведення аукціону товариству з обмеженою відповідальністю «Арабський
Енергетичний Альянс ЮЕЙ» спеціального дозволу на видобування газу природного,
нафти, газу, розчиненого у нафті, конденсату, супутніх корисних компонентів
Північно-Яблунівського родовища на території Лохвицького та Лубенського районів
Полтавської області № 343
8.
Про звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання
без проведення аукціону ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням (промисловою розробкою)
газу природного, конденсату Свистунківсько-Червонолуцького родовища на території
Гадяцького та Лохвицького районів Полтавської області № 344
9.
Про укладення трудових контрактів з керівниками суб'єктів господарювання спільної
власності територіальних громад області, які пройшли конкурсний відбір № 345
Відповідь від:
14.02.2017

10.
Про керівників суб'єктів господарювання спільної власності територіальних громад
області № 346 Відповідь від: 14.02.2017 14.02.2017
11.
Про план роботи обласної ради на 2017 рік № 347
12.
Про затвердження регіональної Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017-2020 роки № 348
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13.
Про затвердження цільової регіональної програми «Власний дім» на 2017-2021 роки №
349
14.
Про затвердження Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2017 – 2020 роки № 350
15.
Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту
і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки № 351
16.
Про внесення змін до рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 24
грудня 2015 року «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Полтавській
області на 2016-2017 роки» № 352
17.
Про Програму розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава» на 2017-2020 роки №
353
18.
Про внесення змін до обласної Програми розвитку дорожнього господарства
Полтавської області на 2016-2018 роки № 354
19.
Про фінансування закупівлі спецтехніки за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області у 2017 році № 355
20.
Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік № 356
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21.
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Державної служби геології та
надр України щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами,
наданих публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» № 357 Відповідь від: 02.03.2017 29.08.2017
22.
Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області № 358 Відповідь від: 20.02.2017
23.
Про заснування Полтавської обласної премії імені Юрія Горліса-Горського № 359
24.
Про обрання депутата обласної ради Сиченка О.В. до складу постійної комісії обласної
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення № 360
25.
Про перейменування Чапаєвської сільської ради Чутівського району Полтавської
області № 361
26.
Про перейменування Кіровської сільської ради Кобеляцького району Полтавської
області № 362
27.
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра України
Гройсмана В.Б. № 363 Відповідь від: 16.03.2017
28.
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Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо
недопущення зміни тарифів на оплату за спожиту електричну енергію для вуличного
освітлення населених пунктів № 364 Відповідь від: 14.03.2017
29.
Про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України та Кабінету
Міністрів України щодо цінової політики на закупівлю молока від населення у
приватному секторі № 365 Відповідь від: 13.03.2017 10.03.2017 27.03.2017
30.
Про передачу обладнання, встановленого у котельні у місті Миргороді Полтавської
області по провулку Спартаківський, 8 (перша черга, друга черга) в господарське
віддання, включаючи вартість до розміру статутного капіталу ОКВПТГ
«Миргородтеплоенерго» № 366
31.
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо встановлення пільг родинам полонених громадян
України у зоні проведення АТО, прискорення проведення заходів з визволення
полонених № 367 Відповідь від: 16.03.2017 30.03.2017
32.
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Міністерства освіти і науки
України № 368 Відповідь від: 28.03.2017

Результати голосування пленарного засідання 13 сесії 7 скликання 31.01.2017 року

Протокол пленарного засідання 13 сесії 7 скликання 31.01.2017 року
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