
проєкт 

Орієнтовний перелік питань 

для розгляду на засіданні           сесії Полтавської міської ради восьмого скликання 

від                  2023 року, 10.00, зала засідань міської ради 

№ з/п Назва рішення Внесено 

1.  Про внесення змін до складу постійних комісій Полтавської 

міської ради восьмого скликання. 

А. Карпов 

2.  Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік та орієнтовного переліку 

основних питань для розгляду на сесіях Полтавської міської 

ради у І півріччі 2023 року. 

А. Карпов 

3.  Про затвердження звіту про виконання бюджету Полтавської 

міської територіальної громади за 2022 рік. 

Т. Кустолян 

4.  Про розроблення документації із землеустрою для 

експлуатації та обслуговування об’єктів державної форми 

власності. 

М. Шевельов 

5.  Про розроблення документації із землеустрою для 

експлуатації та обслуговування об’єктів комунальної форми 

власності. 

М. Шевельов 

6.  Про розроблення документації із землеустрою для 

експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд. 

М. Шевельов 

7.  Про розроблення документації із землеустрою для 

експлуатації та обслуговування об’єктів автогаражних 

колективів. 

М. Шевельов 

8.  Про надання згоди на розміщення об’єктів будівництва на  

вул. Сінній у м. Полтава. 

М. Шевельов 

9.  Про надання згоди на розміщення паливозаправного пункту 

на Харківському шосе,8б у м. Полтава. 

М. Шевельов 

10.  Про розміщення, будівництво, експлуатацію та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів інженерної 

інфраструктури. 

М. Шевельов 

11.  Про затвердження проєктів розподілу територій, визначення 

меж або впорядкування існуючих землеволодінь та 

землекористувань у м. Полтава. 

М. Шевельов 

12.  Про затвердження проєктів розподілу територій. М. Шевельов 

13.  Про затвердження проекту розподілу території та 

розроблення документації із землеустрою на вул.Івана 

Мазепи, 43 у м.Полтава 

М. Шевельов 

14.  Про розроблення детальних планів територій у м. Полтава.  М. Шевельов 

15.  Про затвердження детального плану території. М. Шевельов 

16.  Про індустріальний парк. М. Шевельов 

17.  Про розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності. 

М. Шевельов 

18.  Про перейменування, найменування вулиць та провулків у 

населених пунктах Полтавської міської територіальної 

громади. 

М. Шевельов 

19.  Про розміщення профілакторію з спорудою цивільного М. Шевельов 



захисту – укриттям на території Полтавської обласної 

клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського Полтавської 

обласної ради. 

20.  Про списання комунального майна. Н. Курнакова 

21.  Про деякі питання щодо комунального майна Полтавської 

міської територіальної громади.  

Н. Курнакова 

22.  Про внесення змін та доповнень до рішення третьої сесії 

Полтавської міської ради восьмого скликання від 19.03.2021 

«Про заходи щодо реорганізації Бричківської сільської ради». 

Н. Курнакова 

23.  Про внесення змін та доповнень до рішення п’ятої сесії 

Полтавської міської ради восьмого скликання від 23.07.2021 

«Про надання дозволу на приватизацію жилих та допоміжних 

приміщень у гуртожитках, які увійшли до Полтавської 

міської територіальної громади в результаті організації». 

Н. Курнакова 

24.  Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії Полтавської 

міської ради восьмого скликання від 16.11.2021 року «Про 

деякі питання щодо комунального майна Полтавської міської 

територіальної громади». 

Н. Курнакова 

25.  Про внесення змін та доповнень до рішення  позачергової  

сімнадцятої сесії Полтавської міської ради восьмого 

скликання від 05.10.2022 «Про безоплатне прийняття 

індивідуально визначеного майна у комунальну власність 

Полтавської міської територіальної громади». 

Н. Курнакова 

26.  Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Полтавської міської ради восьмого скликання від 25.11.2022 

року «Про прийняття військового майна (квартир) у 

комунальну власність Полтавської міської територіальної 

громади». 

Н. Курнакова 

27.  Про питання ліквідації Комунального підприємства 

«Полтавське міське бюро технічної інвентаризації» 

Полтавської міської ради. 

Н. Курнакова 

28.  Про оренду комунального майна Полтавської міської 

територіальної громади. 

Н. Курнакова 

29.  Про питання оренди. Н. Курнакова 

30.  Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії Полтавської 

міської ради восьмого скликання від 16.11.2021 «Про 

затвердження переліку об’єктів комунального майна 

Полтавської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні в 2022 році». 

Н. Курнакова 

31.  Про включення об’єкта комунальної власності нежитлового 

приміщення площею 30,1 кв. м, розташованого за адресою: 

вул. Половки, 68, м. Полтава, до Переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. 

Н. Курнакова 

32.  Про включення об’єкта комунальної власності нежитлового 

приміщення площею 153,9 кв. м, розташованого за 

адресою: вул. Половки, 68, м. Полтава, до Переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації шляхом продажу на 

Н. Курнакова 



аукціоні. 

33.  Про затвердження умов продажу та висновку про вартість 

комунального майна за адресою: вулиця Шевченка, 

будинок 63, м. Полтава. 

Н. Курнакова 

34.  Про прийняття військового майна (квартир) у комунальну 

власність Полтавської міської територіальної громади. 
Н. Курнакова 

35.  Про прийняття квартири у комунальну власність Полтавської 

міської територіальної громади.  

Н. Курнакова 

36.  Про затвердження актів приймання-передачі медичного 

обладнання. 

Н. Курнакова 

37.  Про затвердження актів приймання-передачі 

мультифункціональних спортивних майданчиків. 

Н. Курнакова 

38.  Про затвердження висновку про вартість комунального майна 

за адресою: площа Павленківська, будинок 6, м. Полтава. 

Н. Курнакова 

39.  Про передачу комунального майна. Н. Курнакова 

40.  Про затвердження Програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою Полтавської 

міської територіальної громади на 2023 рік. 

О. Попенко 

41.  Про затвердження у новій редакції статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦКОМБІНАТ 

ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ». 

О. Попенко 

42.  Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 

комунальних підприємств галузі охорони здоров'я, які 

обслуговують населення Полтавської  міської територіальної  

громади, на 2023 рік. 

С. Котов 

43.  Про затвердження Статуту Комунального підприємства «1-А 

міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» в новій 

редакції.  

С. Котов 

44.  Про затвердження переліку посад закладів та установ освіти 

Полтавської міської територіальної громади. 

Ж. Каплоух 

45.  Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії Полтавської 

міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 «Про 

затвердження Статуту Комунального закладу «Полтавський 

міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради» у новій 

редакції». 

Ж. Каплоух 

46.  Про затвердження Статуту КЗ «ПДЮСШ №4» у новій 

редакції. 

Л. Рубан 

47.  Про базову мережу закладів фізичної культури і спорту. Л. Рубан 

48.  Про внесення змін до цільової програми «Організації 

підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки 

проєктів розвитку Полтавської міської територіальної 

громади на 2021 - 2025 роки». 

Т. Татаріна 

49.  Про внесення змін до цільової програми «Розвиток освіти 

дорослих у Полтавській міській територіальній громаді на 

2021 — 2025 роки». 

Т. Татаріна 

50.  Про затвердження рішень виконавчого комітету Полтавської 

міської ради. 

Т. Татаріна 



51.  Про прийняття екскаваторів в комунальну власність від 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Т. Татаріна 

52.  Про продовження права користування земельними ділянками. О. Левченко 

53.  Про надання, передачу в користування земельних ділянок та 

припинення права користування земельними ділянками. 

О. Левченко 

54.  Про продовження права оренди земельної ділянки по 

вул. Ярошенка, 25 Г. 

О. Левченко 

55.  Про продовження права оренди земельних ділянок ТОВ 

«Фірма «Заря». 

О. Левченко 

56.  Про продовження та припинення права користування 

земельними ділянками. 

О. Левченко 

57.  Про продовження права оренди земельних ділянок за 

адресою Київське шосе, 44. 

О. Левченко 

58.  Про питання постійного користування земельними 

ділянками. 

О. Левченко 

59.  Про передачу в постійне користування земельних ділянок 

Комунальному підприємству «Полтава-Сервіс» Полтавської 

міської ради. 

О. Левченко 

60.  Про затвердження переліку земельних ділянок та надання 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель під кладовищами 

Полтавської міської територіальної громади.  

О. Левченко 

61.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою на земельну ділянку по вул. Ляхова, 1. 

О. Левченко 

62.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою на земельну ділянку по вул. Квітки Цісик, 11.  

О. Левченко 

63.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою на земельні ділянки по просп. Миру, 18 та вул. 

Небесної Сотні, 100. 

О. Левченко 

64.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою на земельну ділянку по вул. Коцюбинського, 6. 

О. Левченко 

65.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою на земельну ділянку по вул. Степового Фронту, 

29.  

О. Левченко 

66.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою фізичним особам. 

О. Левченко 

67.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою юридичним особам. 

О. Левченко 

68.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою на земельні ділянки по вул. Заводська, 3, 

О. Левченко 

69.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки. О. Левченко 

70.  Про внесення змін в рішення четвертої сесії Полтавської 

міської ради восьмого скликання від 18.06.2021 «Про 

надання земельних ділянок, передачу в користування та 

продовження права користування земельними ділянками». 

О. Левченко 

71.  Про внесення змін до рішень сесій міської ради щодо права 

користування земельними ділянками. 

О. Левченко 



72.  Про внесення змін в рішення дев’ятої сесії Полтавської 

міської ради восьмого скликання від 16.11.2021 «Про надання 

земельних ділянок, передачу в користування та продовження 

права користування земельними ділянками». 

О. Левченко 

73.  Про внесення змін в рішення тридцятої сесії Полтавської 

міської ради сьомого скликання від 28.02.2020 «Про надання 

земельних ділянок, передачу в користування та продовження 

права користування земельними ділянками». 

О. Левченко 

74.  Про затвердження документації із землеустрою на 

розміщення тимчасових споруд для здійснення 

підприємницької діяльності. 

О. Левченко 

75.  Про врегулювання окремих питань щодо власності на 

земельні ділянки. 

О. Левченко 

76.  Про уповноваження начальника Полтавського міського 

управління земельних ресурсів та земельного кадастру 

Оксани Левченко на вчинення правочинів. 

О. Левченко 

77.  Про відмову у передачі в оренду земельної ділянки ТОВ 

"АСД-ТРЕЙД". 

О. Левченко 

78.  Про надання земельних ділянок та продовження права 

користування земельними ділянками АТ "Полтаваобленерго". 

О. Левченко 

79.  Про проведення земельного аукціону в м. Полтава. О. Левченко 

80.  Про надання дозволу на розроблення робочого проєкту 

землеустрою на земельну ділянку по вул. Лазурна. 

О. Левченко 

81.  Про надання земельних ділянок, передачу в користування та 

продовження права користування земельними ділянками на 

території старостинських округів Полтавської міської 

територіальної громади. 

О. Левченко 

82.  Про питання постійного користування земельними ділянками 

на території старостинських округів Полтавської міської 

територіальної громади. 

О. Левченко 

83.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу у власність громадянам 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

території старостинських округів Полтавської міської 

територіальної громади. 

О. Левченко 

84.  Про передачу в користування та припинення права 

користування земельними ділянками на території 

старостинських округів Полтавської міської територіальної 

громади.  

О. Левченко 

85.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території 

старостинських округів Полтавської міської територіальної 

громади. 

О. Левченко 

86.  Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною їх цільового призначення на 

О. Левченко 



території старостинських округів Полтавської міської 

територіальної громади. 

87.  Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та продовження права користування 

земельними ділянками АТ «Полтаваобленерго» на території 

старостинських округів Полтавської міської територіальної 

громади. 

О. Левченко 

88.  Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в розмірі земельної частки (паю) та 

передачу у власність громадянам земельних ділянок на 

території старостинських округів Полтавської міської 

територіальної громади. 

О. Левченко 

89.  Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу у власність земельних ділянок 

на території старостинських округів Полтавської міської 

територіальної громади. 

О. Левченко 

90.  Про затвердження документації із землеустрою та передачу у 

власність громадянам земельних ділянок на території 

старостинських округів Полтавської міської територіальної 

громади. 

О. Левченко 

91.  Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 

фермерського господарства на території Чорноглазівського 

старостинського округу Полтавської міської територіальної 

громади. 

О. Левченко 

92.  Про повторний розгляд заяв громадян про надання дозволу 

на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність на території Ковалівського 

старостинського округу Полтавської міської територіальної 

громади. 

О. Левченко 

93.  Про відмову у затвердженні проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачі у власність 

земельних ділянок на території старостинських округів 

Полтавської міської територіальної громади. 

О. Левченко 

94.  Про затвердження Програми розвитку земельних відносин та 

охорони земель Полтавської міської територіальної громади 

на 2023-2027 роки. 

О. Левченко 

95.  Про внесення змін та доповнень до Програми соціального 

забезпечення та соціального захисту населення Полтавської 

міської територіальної громади «Турбота» на 2023 рік. 

Н. Бондаренко 

96.  Про внесення змін  та доповнень до рішення двадцять 

першої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання 

від 23 грудня 2022 року «Про надання одноразової грошової 

допомоги мобілізованим особам, які призвані на військову 

службу до Збройних Сил України у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України, які 

зареєстровані на території Полтавської міської 

Н. Бондаренко 



територіальної ромади». 

97.  Про внесення змін до Програми «Бізнес-Влада-Наука як 

взаємодія для результату» на період 2021-2023 роки. 

В. Співак 

98.  Про внесення змін до Цільової комплексної програми на 

період 2021-2023 роки «Купуй Полтавське». 

В. Співак 

99.  Про внесення змін до Програми економічного і соціального 

розвитку Полтавської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

В. Співак 

100.  Про внесення змін до Цільової комплексної програми 

соціально-економічної підтримки та розвитку 

старостинських округів Полтавської міської територіальної 

громади на період 2021-2025 роки. 

В. Співак 

101.  Про внесення змін до Програми сприяння залученню 

інвестицій, розвитку економічного співробітництва та 

формування позитивного іміджу Полтавської міської 

територіальної громади на період 2020-2025 роки. 

В. Співак 

102.  Про затвердження статуту комунального підприємства 

«Полтава - сервіс» Полтавської міської ради  в новій редакції. 

Д. Поліщук 

103.  Про затвердження місцевої цільової програми «Полтавський 

спротив» у 2022-2024 роках» у новій редакції. 

С. Сириця 

104.  Про затвердження місцевої комплексної цільової програми 

«Боротьба зі злочинністю та профілактика правопорушень на 

2023 рік» у новій редакції. 

С. Сириця 

105.  Про затвердження місцевої комплексної цільової програми 

«Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та 

оборонної роботи у 2023-2025 роках» у новій редакції. 

С. Сириця 

106.  Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем 

міської ради, першим заступником міського голови, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів та заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету 

Полтавської міської ради» в новій редакції. 

Л. Лейко 

107.  Про внесення змін до рішення позачергової другої сесії 

Полтавської міської ради восьмого скликання від 29 січня 

2021 року «Про здійснення повноважень, що належать до 

відання виконавчих органів міських рад та про структуру 

виконавчих органів ради, їх загальну чисельність та витрати 

на утримання» зі змінами. 

Л. Лейко 

108.  Про затвердження положень. Л. Лейко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань: 

 

109.    

 

 


