
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про віднесення селища міського типу Котельва Полтавського району 
 Полтавської області до категорії селища  

  
Керуючись пунктом 26 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про порядок вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х, 
враховуючи рішення п’ятої позачергової сесії Котелевської селищної ради восьмого 
скликання від 29 січня 2021 року № 107 «Про зміну категорії населеного пункту 
селище міського типу Котельва на селище Котельва», рішення другої сесії 
Полтавської районної ради восьмого скликання від 23 лютого 2021 року № 2/VIII-105 
«Про зміну категорії населеного пункту селища міського типу Котельва на 
селище Котельва»,  

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати рішення Котелевської селищної ради та Полтавської районної 
ради про зміну категорії населеного пункту селища міського типу Котельва на  
селище Котельва. 

2. Надіслати рішення на адресу Верховної Ради України для опублікування в 
установленому порядку.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 
забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. 
 

 

 

         ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ         О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про віднесення селища міського типу Котельва 

Полтавського району Полтавської області до категорії селища» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

є нормативно-правовим актом. 

Мета: підтримка рішень Котелевської селищної ради та Полтавської районної 

ради про зміну категорії населеного пункту селища міського типу Котельва на 

селище Котельва. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

До обласної ради надійшли документи від Котелевської селищної ради, 

Полтавської районної ради з проханням розглянути на засіданнях постійних 

комісій обласної ради та пленарному засіданні сесії обласної ради питання про 

зміну категорії населеного пункту селища міського типу Котельва на 

селище Котельва. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

 Статус селища міського типу Котельва набула 12 жовтня 1971 року 

відповідно до рішення виконавчого комітету Полтавської обласної ради 

«Про віднесення селища Котельва Котелевського району до категорії селищ 

міського типу».   

Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х визначено, 

що до категорії селищ міського типу може бути віднесено населені пункти, 

розташовані при промислових підприємствах, будовах, залізничних вузлах, 

гідротехнічних спорудах, підприємствах по виробництву і переробці 

сільськогосподарської продукції, а також населені пункти, на території яких 

розташовані вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні 

установи,  санаторії та інші стаціонарні лікувальні та оздоровчі заклади, які 

мають державний житловий фонд, з кількістю населення понад 2 тисячі 

чоловік, з яких не менш як дві третини становлять робітники, службовці та 

члени їх сімей. 

Більшість з наведених характеристик для селища міського типу Котельва 

непритаманні. Котельва є населеним пунктом, в якому переважає 

сільськогосподарське виробництво, переважна частина населення якого зайнята 

в ньому.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується підтримати рішення Котелевської 

селищної ради та Полтавської районної ради про зміну категорії населеного 

пункту селища міського типу Котельва на селище Котельва. 
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4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Положення про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

залучення коштів обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

  

Питання про віднесення селища міського типу Котельва Полтавського 

району Полтавської області до категорії селища розглянуто і схвалено 

Полтавською районною та Котелевською селищною радами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проєкт рішення підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті 

Полтавської обласної ради, що забезпечує ознайомлення громадськості з його 

змістом. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів та впливу 

 

Прийняття проєкту рішення дозволить підтримати рішення Котелевської 

селищної ради та Полтавської районної ради про зміну категорії населеного 

пункту селища міського типу Котельва на селище Котельва. 

 

 

 

Заступник керівника апарату – 

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради Т. ПАУТОВА 


