
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про визначення уповноваженої особи для представлення інтересів 
 Полтавської обласної ради в Асоціації «Полтавська обласна асоціація 

 органів місцевого самоврядування» 

 

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною першою статті 4 Закону України «Про асоціації 
органів місцевого самоврядування», враховуючи звернення Асоціації «Полтавська 
обласна асоціація  органів місцевого самоврядування», 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

 1. Уповноважити голову Полтавської обласної ради восьмого скликання 
Біленького Олександра Юрійовича представляти Полтавську обласну раду в 
Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування». 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 
Полтавської обласної ради восьмого скликання Біленького Олександра Юрійовича. 
 
 
 

ГОЛОВА 

 ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



 
 

 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про визначення уповноваженої особи для 

представлення інтересів  Полтавської обласної ради в Асоціації 

«Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» 

   

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: визначення уповноваженої особи для представлення інтересів Полтавської 

обласної ради в Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування».  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування» від 19.01.2021 № 501 до Полтавської обласної ради щодо 

визначення уповноваженої особи для представлення інтересів в Асоціації 

«Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування».  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Рішенням Полтавської обласної ради сьомого скликання  

від 01.06.2016 № 115 «Про створення Полтавської обласної Асоціації органів 

місцевого самоврядування» створено Полтавську обласну Асоціацію органів 

місцевого самоврядування. Склад зазначеного вище об’єднання, у зв’язку з 

проведенням чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, потребує 

оновлення. 

  

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується уповноважити голову Полтавської 

обласної ради восьмого скликання Біленького Олександра Юрійовича 

представляти Полтавську обласну раду в Асоціації «Полтавська обласна 

асоціація  органів місцевого самоврядування». 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

фінансових витрат з обласного бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

 Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

Проєкт рішення не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень 

та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення забезпечить дотримання вимог законодавства щодо 

членства в Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування». 

 

 

 

Заступник керівника апарату – 

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради Т. ПАУТОВА 

 


	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Полтавської обласної ради восьмого скликання Біленького Олександра Юрійовича.

