
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
17.02.2021                                         м. Полтава                                             № 40 

 
Про затвердження Порядку 

проведення засідань постійних 

комісій Полтавської обласної ради 

із застосуванням режиму відеоконференції 

 

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55, підпунктів 1, 3, 5 

пункту 11-1 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 21 Положення про 

постійні комісії обласної ради, затвердженим рішенням сесії від 01.12.2020      

№ 12 (зі змінами), з метою забезпечення організації проведення засідань 

постійних комісій Полтавської обласної ради із застосуванням режиму 

відеоконференції: 

 

1. Затвердити Порядок проведення засідань постійних комісій 

Полтавської обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції, що 

додається на 2 аркушах. 

 

2. Організаційне та технічне забезпечення проведення засідань постійних 

комісій Полтавської обласної ради із застосуванням режиму відеоконференції 

покласти на виконавчий апарат обласної ради. 

 

3. Організацію виконання цього розпорядження покласти на заступника 

керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату обласної ради 

Т. Паутову. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

ГОЛОВА         О. БІЛЕНЬКИЙ 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови  

Полтавської обласної ради  

17.02.2021 № 40 

 

ПОРЯДОК 

проведення засідань постійних комісій Полтавської обласної ради  

із застосуванням режиму відеоконференції 

 

1. Проведення засідань постійних комісій Полтавської обласної ради із 

застосуванням режиму відеоконференції – це проведення засідання постійної 

комісії за допомогою відеоприладів, які здатні забезпечити пряму трансляцію без 

фізичної присутності особи (депутата – члена постійної комісії) у приміщенні 

обласної ради. 

2. На період часу встановлення нормативно-правовими актами карантину, 

режиму надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану допускається 

проведення засідань постійних комісій обласної ради (далі – постійні комісії) із 

застосуванням режиму відеоконференції.  

3. Засідання постійних комісій проводиться із застосуванням режиму 

відеоконференції за поданням голови постійної комісії. 

4. Підготовка та проведення засідань постійних комісій із застосуванням 

режиму відеоконференції здійснюються з дотриманням вимог, передбачених 

Положенням про постійні комісії обласної ради (далі – Положення), 

затвердженим рішенням другого пленарного засідання першої сесії обласної 

ради восьмого скликання від 01 грудня 2020 року № 12 (зі змінами). 

5. У разі неможливості з поважних причин члена постійної комісії бути 

присутнім на засіданні постійної комісії особисто, він звертається до голови 

постійної комісії не пізніше ніж за 2 доби щодо забезпечення його участі у 

засіданні постійної комісії із застосуванням режиму відеоконференції. 

6. Голова постійної комісії письмово повідомляє обласну раду не пізніше 

ніж за 1 добу до проведення засідання постійної комісії в режимі 

відеоконференції. 

7.  Засідання постійних комісій із застосуванням режиму відеоконференції 

здійснюються за допомогою платформи для проведення відеоконференцій Zoom 

або іншого програмного забезпечення, що має необхідний для цього функціонал. 

Вибір програмного забезпечення для засідань постійних комісій із 

застосуванням режиму відеоконференції та їх проведення покладається на 

виконавчий апарат обласної ради. 

8. В підтвердження участі у засіданні постійної комісії із застосуванням 

режиму відеоконференції члену відповідної постійної комісії виконавчим 

апаратом обласної ради направляється повідомлення на електронну адресу із 

посиланням для підключення.  

9. З метою ідентифікації члена постійної комісії, перед початком засідання 

постійних комісій із застосуванням режиму відеоконференції член постійної 

комісії, який застосовує режим відеовідтворення зобов’язаний підключитися у 
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форматі відеозв’язку із застосуванням відеокамери. Ризики технічної 

неможливості участі в режимі відеоконференції з причин, які не залежать від 

програмного забезпечення та здійснення організаційних заходів, пов’язаних із 

функціонуванням програмного комплексу, несе член постійної комісії. 

10. Під час проведення засідання постійних комісій із застосуванням 

режиму відеоконференції у приміщенні обласної ради, в якому відбувається таке 

засідання, перебувають головуючий на засіданні, секретар постійної комісії, інші 

члени постійної комісії, працівники виконавчого апарату обласної ради 

відповідно до розподілу обов’язків, запрошені та депутати, які не є членами 

постійної комісії.  

11. Перед відкриттям та під час засідання постійної комісій із 

застосуванням режиму відеоконференції фіксується кількість членів постійної 

комісії, які приєдналися до участі та припинили участь у засіданні. Головуючий 

на засіданні повідомляє про результати фіксації. 

12. Засідання постійних комісій із застосуванням режиму відеоконференції 

вважається правомочним за умови участі у такому засіданні більше половини від 

складу постійної комісії, в тому числі членів постійної комісії, які приєдналися 

в режимі відеоконференції. 

13. Під час засідання постійних комісій із застосуванням режиму 

відеоконференції голосування здійснюється особисто і відкрито шляхом 

оголошення членом постійної комісії, який приєднався на засідання постійної 

комісії в режимі відеоконференції, свого імені, прізвища та свого рішення з 

кожного питання порядку денного методом зазначення: «за», «проти», 

«утримався» з кожного питання порядку денного. 

14. До протоколу засідання постійних комісій із застосуванням режиму 

відеоконференції з розгляду відповідного питання порядку денного 

включаються результати голосування членів постійної комісії із зазначенням 

кількості голосів «за», «проти», «утримались».  

15. Ведення протоколу засідання постійних комісій із застосуванням 

режиму відеоконференції здійснюється працівником виконавчого апарату 

обласної ради, за яким закріплена постійна комісія. 

16. Виїзні засідання постійних комісій із застосуванням режиму 

відеоконференції не проводяться. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради Т. ПАУТОВА 


