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18.06.2019, 10.00, Полтавський обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді Полтавської обласної ради, вул. Покровська, 38, м. Полтава –
виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури, до
проекту порядку денного якого внесено наступні питання:
1. Про звернення Полтавського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства
«ПРОСВІТА» імені Тараса Шевченка.
2. Про доопрацьований проект рішення обласної ради «Про зміну найменування
комунального закладу «Полтавський симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради».
3. Про проект рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної Програми
розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в Полтавській області на
2018 – 2020 роки».
4. Про погодження придбання Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя
Кричевського легкового автомобіля для службового користування.
5. Про погодження придбання мікроавтобуса Полтавським академічним обласним
театром ляльок.
6. Про погодження придбання Комунальним закладом «Шишацький обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради» легкового автомобіля.
7. Про хід реалізації Програми збереження, вивчення та популяризації Більського
городища на період 2018 – 2022 років.
8. Про стан здоров’я та фізичного розвитку учнів.
9. Про виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки
та культури від 17.04.2019 щодо внесення змін до Порядку проведення обласного
конкурсу серед закладів освіти області на кращу матеріальну базу
військово-патріотичного та фізичного виховання та використання коштів для
нагородження переможців.
10. Різне.

19.06.2019, 10.00, Котелевська районна рада, вул. Полтавський Шлях, 221, смт
Котельва – виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування, до проекту порядку денного якого внесено
наступні питання:

1. Про правомірність спилювання дерев лісосмуг на ділянках автомобільних доріг на
території Котелевського району Полтавської області з виїздом на місце.
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2. Про звернення Козельщинської районної ради Полтавської області щодо
несанкціонованих вирубок лісів і лісосмуг.

3. Про погодження технічних завдань для закупівлі спеціалізованої комунальної техніки
для твердих побутових відходів за рахунок коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області у 2019 році.

4. Про звернення ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» щодо затвердження проекту
зон санітарної охорони Глобинського родовища питних підземних вод розкритого
свердловинами № 1, № 13-В та № 1474-В ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».

5. Про звернення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській
області щодо питання фінансування Комунальної установи природно-заповідного фонду
регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради.

6. Про звернення Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області щодо
питання виплати заробітної плати працівникам Комунальної установи
природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Диканський»
Полтавської обласної ради.

7. Різне.

20.06.2019, 10.00, к. 407 обласної ради – засідання постійної комісії обласної ради з
питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з
громадськістю та дотримання прав учасників АТО, до проекту порядку денного якого
внесено наступні питання:

1. Про досвід та перспективи взаємодії органів виконавчої влади Полтавської області з
громадськими радами.
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2. Про впровадження на території області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд.

3. Про погодження проекту рішення обласної ради сьомого скликання «Про дострокове
припинення повноважень депутата Полтавської обласної ради сьомого скликання Кибки
А.А.».

4. Про ініціювання депутатами обласної ради Тимохою Ю.О., Сидоренком І.І., Степаненко
І.В. проекту рішення обласної ради сьомого скликання «Про внесення змін до Регламенту
Полтавської обласної ради сьомого скликання».

5. Різне.

21.06.2019, 13.00, к. 422 обласної ради – засідання постійної комісії обласної ради з
питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр, до проекту порядку
денного якого внесено наступні питання:

1. Про звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО РЕСУРС»
щодо надання гірничого відводу для розробки Сорочинського родовища пісків на
території Миргородського району Полтавської області.

2. Про розгляд пропозицій щодо перерахування до місцевих бюджетів Полтавської
області коштів, що надійшли до цільового фонду Полтавської обласної ради за Угодами
про залучення та використання коштів на розвиток соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Полтавської області.

3. Про хід виконання Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року в
частині забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного
середовища регіону.

4. Про лист Акціонерного товариства «Укргазвидобування» щодо Меморандуму між
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Полтавською облдержадміністрацією, Полтавською обласною радою та Акціонерним
товариством «Укргазвидобування».

5. Різне.
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