
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

Про обрання першого заступника голови  
Полтавської обласної ради восьмого скликання 

 
Керуючись пунктом 1 частини 1 статті 43, абзацом 2 частини 1 та частиною 2 

статті 56, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», абзацом 2 статті 3 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», статтею 43 Регламенту Полтавської обласної ради сьомого 
скликання, затвердженого рішенням другого пленарного засідання сьомої сесії 
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 01.06.2016 № 109 (зі змінами), на 
підставі протоколу лічильної комісії другого пленарного засідання першої сесії 
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 01 грудня 2020 року за № __,  

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

Обрати першим заступником голови Полтавської обласної ради восьмого 
скликання депутата обласної ради Лемешка Олександра Миколайовича. 

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення  

«Про обрання першого заступника голови  

Полтавської обласної ради восьмого скликання» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради.  

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: дотримання діючого законодавства щодо прийняття на службу в органи 

місцевого самоврядування. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Пунктом 3 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

2. Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Обрання першого заступника голови обласної ради необхідне для 

забезпечення належної діяльності Полтавської обласної ради. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на виборні 

посади, на які особи обираються відповідною радою. 

 

4. Правові аспекти: 

 

- пункт 1 частини 1 статті 43; 

- абзац 2 частини 1 та частина 2 статті 56; 

- частина 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; 

- абзац 2 статті 3 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». 

 

5. Фінансово-економічне обгрунтування 

 

Прийняття  рішення не потребує виділення додаткових коштів з 

обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін  

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованих сторін. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

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 

 

Прийняте рішення забезпечить реалізацію діючого законодавства щодо 

прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та належну 

організацію діяльності Полтавської обласної ради.  

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради Т. ПАУТОВА  


