Скликається шістнадцята сесія обласної ради
Середа, 08 травня 2013, 10:13 -

Голова обласної ради Іван Момот видав розпорядження про скликання
шістнадцятої сесії обласної ради шостого скликання, пленарне засідання якої
відбудеться 23 травня 2013 року о 10-00 у приміщенні обласної ради (м. Полтава, вул.
Жовтнева, 45).

На розгляд сесії внести питання:

1. Про звіт голови обласної державної адміністрації про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Полтавської області, обласного бюджету та
делегованих обласною радою повноважень.

2. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми економічних реформ на
2010-2014 роки "Успішна Полтавщина – заможна територіальна громада. Будуємо
разом".

3. Про Комплексну програму розвитку малого підприємництва у Полтавській області на
2013-2014 роки.

4. Про затвердження регіональної цільової Програми створення та впровадження
містобудівного кадастру Полтавської області на 2013-2017 роки.

5.
Про внесення змін та доповнень до Програми будівництва, реконструкції та
модернізації об’єктів інфраструктури Полтавської області до 2015 року.

6. Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021
року.
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7. Про затвердження Програми зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017
роки.

8. Про внесення змін до обласної Програми збереженості документів Національного
архівного фонду на 2013 рік.

9. Про внесення змін і доповнень до Програми правової освіти населення області на 2011
– 2015 роки.

10. Про продовження дії обласної Програми увічнення пам'яті видатних земляків на 2013
рік.

11. Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2013 рік.

12.

Про затвердження Схеми планування території Полтавської області.

13. Про затвердження Правил користування водними об'єктами для плавання на
маломірних (малих) суднах Полтавської області.

14. Про інформацію начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в
Полтавській області "Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності органів правопорядку на території Полтавської області".

15. Про інформацію прокурора Полтавської області "Про стан законності, заходи щодо її
зміцнення та результати діяльності органів прокуратури на території Полтавської
області".

16. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду
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охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2013 році,
затвердженого рішенням п’ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 28
лютого 2013 року.

17. Про керівників суб'єктів господарювання спільної власності територіальних громад
області.

18. Про приймання-передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області.

19. Про внесення змін та доповнень до рішення п’ятнадцятої сесії обласної ради шостого
скликання від 28.02.2013 «Про затвердження Методики розрахунку та порядку
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області».

20. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради.

21. Про надання в користування товариству з обмеженою відповідальністю
“Мисливсько-рибальське господарство “Котелевське“ мисливських угідь на території
Котелевського району.

22. Про надання в користування громадській організації мисливсько-рибальське
товариство “Романівка“ мисливських угідь на території Миргородського району.

23. Про надання в користування громадській організації мисливців та рибалок “Артеміда“
мисливських угідь на території Кобеляцького району.

24. Про надання в користування Кобеляцькій районній громадській організації мисливців
та рибалок “Василівська“ мисливських угідь на території Кобеляцького району.
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25. Про надання в користування Карлівській районній громадській організації
“Докучаєвський мисливець“ мисливських угідь на території Карлівського району.

26. Про надання в користування мисливському господарству “Радянське“ державного
підприємства “Кременчуцьке лісове господарство“ мисливських угідь на території
Глобинського, Козельщинського і Кременчуцького районів.

27. Про надання в користування мисливському господарству “Безвіднянське“
державного підприємства “Гадяцьке лісове господарство“ мисливських угідь на території
Гадяцького і Зіньківського районів.

28. Про надання в користування Козельщинському госпрозрахунковому
мисливсько-рибальському підприємству Полтавської обласної організації Українського
товариства мисливців і рибалок мисливських угідь на території Козельщинського району.

29. Про надання в користування товариству з обмеженою відповідальністю
“Сапсан-Семенівка“ мисливських угідь на території Семенівського району.

30. Про надання в користування мисливській організації “Ремез“ мисливських угідь на
території Решетилівського району.

31. Про надання в користування мисливському господарству “Голі острова“ державного
підприємства “Кременчуцьке лісове господарство“ мисливських угідь на території
Глобинського району.

32. Про надання в користування громадській організації мисливців та рибалок ”Горизонт“
мисливських угідь на території Гадяцького району.
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33. Про надання в користування мисливській організації “Факел“ мисливських угідь на
території Гадяцького району.

34. Про надання в користування товариству з обмеженою відповідальністю “Хантерс“
мисливських угідь на території Гадяцького району.

35. Про надання в користування товариству з обмеженою відповідальністю “Авангард
- 2011“ мисливських угідь на території Великобагачанського

району.

36. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми надання депутатами обласн
ої ради допомоги малозахищеним громадянам.

37. Про зміни в складі постійних комісій обласної ради.

38. Про висунення кандидатур на відзначення щорічною премією Верховної Ради Україн
и.

39. Про погодження кандидатур для нагородження Почесною грамотою та Грамотою
Верховної Ради України.

40. Про виключення з облікових даних сіл Слюсарі та Чернещина Решетилівського
району Полтавської області.

41. Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу
приватним виробничим підприємством "Будівельні матеріали" на геологічне вивчення, у
тому числі дослідно-промислову розробку ділянки родовища підземних прісних вод на
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території Глобинського району Полтавської області.

42. Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу
товариством з обмеженою відповідальністю сільськогосподарським підприємством
"НІБУЛОН" на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку ділянки
надр підземних прісних вод на території смт Градизьк Глобинського району Полтавської
області.

43. Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу
товариством з обмеженою відповідальністю сільськогосподарським підприємством
"НІБУЛОН" на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку ділянки
надр підземних прісних вод на території смт Ромодан Миргородського району
Полтавської області.

44. Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу
товариством з обмеженою відповідальністю сільськогосподарським підприємством
"НІБУЛОН" на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку ділянки
надр підземних прісних вод на території с. Мар'янівка Гребінківського району
Полтавської області.

45. Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу
товариством з обмеженою відповідальністю сільськогосподарським підприємством
"НІБУЛОН" на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку ділянки
надр підземних прісних вод на території м. Глобине Глобинського району Полтавської
області.

46. Про внесення змін до рішення п'ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від
28 лютого 2013 року "Про надання погодження Державній службі геології та надр
України на продаж з аукціону спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням нафти та газу (промисловою
розробкою) Давидівсько-Лелюхівської площі на території Полтавського та
Новосанжарського районів Полтавської області.

47. Різне.

6/7

Скликається шістнадцята сесія обласної ради
Середа, 08 травня 2013, 10:13 -

На сесію запрошуються: голова обласної державної адміністрації, заступники голови
обласної державної адміністрації, міські голови міст обласного значення, голови
районних рад, голови районних державних адміністрацій, керівники управлінь і відділів
облдержадміністрації, керівники обласних організацій, установ, підприємств, які мають
відношення до питань, що розглядаються на сесії, керівники профспілкових органів
області, представники партійних та громадських організацій (за списком), представники
акредитованих засобів масової інформації.
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