
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Постійна комісія з питань правоохоронної діяльності, 

 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 09 березня 2023 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про лист Лубенського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 16.02.2023 № 976 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської 

обласної військової адміністрації Артеменка О.С. взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Полтавському обласному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки надати до обласної ради інформацію 

щодо потреби та можливості фінансування Лубенського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки у сумі 

90 тис. грн для придбання оргтехніки в рамках Комплексної програми щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян та оборонної роботи на 2021 ‒ 2027 роки з метою 

подальшого розгляду цього питання на засіданні постійної комісії обласної 

ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій. 

 

 

 

Голова комісії  Олег ХАРДІН 



 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
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 боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових 

та учасників бойових дій 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 50-15-56 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 09 березня 2023 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про лист Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Полтавській області від 01.03.2023 № 61-01-1402/61-01 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію заступника начальника Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області 

Гришаніна В.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації доручити 

керівникам районних військових адміністрацій проаналізувати питання 

утворення та стану функціонування місцевої пожежної охорони на території 

Полтавської області і надати відповідну інформацію обласній раді. 

 

 

 

Голова комісії  Олег ХАРДІН 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 09 березня 2023 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про звернення депутата Полтавської обласної ради 

восьмого скликання Коваленка Г.Б.  

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію депутата Полтавської обласної ради восьмого скликання 

Коваленка Г.Б., заступника директора Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

Полтавської обласної військової адміністрації Стеблянка В.М. взяти до відома. 

 2. Рекомендувати Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної 

військової адміністрації провести перевірку наявності і використання майна, 

наданого для забезпечення добровольчих формувань територіальних громад 

Полтавської області, та надати відповідну інформацію на наступне засідання 

постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з 

корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. 

 

 

 

Голова комісії  Олег ХАРДІН 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

від 09 березня 2023 року з питання № 4 порядку денного 

 

Про погодження кандидатур для нагородження почесною відзнакою – 

Нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність народу України» 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати подання депутата Полтавської обласної ради восьмого 

скликання Хардіна О.О. (від 06.03.2023) та нагородити осіб, зазначених у 

відповідних поданнях, почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» ІІ ступеня. 

2. Рекомендувати голові Полтавської обласної ради видати розпорядження 

про нагородження почесною відзнакою – Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» погоджених кандидатур. 

 

 

 

Голова комісії  Олег  ХАРДІН 

 


