
Найменування програми Період Скликання Сесія Пленарне засідання Дата прийняття № рішення Відповідальні за реалізацію програми Контроль за виконанням програми

«Опікуємося освітою» на 2017 — 2020 роки 2017-2020 7 12       23.12.2016 316
Департамент освіти і науки Полтавської  

обласної державної адміністрації
Постійна комісія з питань освіти, науки та культури

Внесено зміни 2017-2020 7 14 06.03.2017 402

Департамент освіти і науки Полтавської  

обласної державної адміністрації, Управління 

культури облдержадміністрації

Постійна комісія з питань освіти, науки та культури

Внесено зміни 2017-2020 7 15 26.04.2017 451
Департамент освіти і науки Полтавської  

обласної державної адміністрації
Постійна комісія з питань освіти, науки та культури

Внесено зміни 2017-2020 7 18 1 12.10.2017 562
Департамент освіти і науки Полтавської  

обласної державної адміністрації
Постійна комісія з питань освіти, науки та культури

Внесено зміни 2017-2020 7 18 2 22.12.2017 585
Департамент освіти і науки Полтавської  

обласної державної адміністрації
Постійна комісія з питань освіти, науки та культури

Обласна цільова програма національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 

2017 — 2020 роки

2017-2020 7 13

    

31.01.2017 350
Департамент освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації
Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 

Внесено зміни 2017-2020 7 17 14.07.2017 492
Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації
Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 

Внесено зміни 2017-2020 7 18 1 12.10.2017 563
Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації
Постійна комісія з питань освіти, науки та культури 

Обласна цільова соціальна Програма протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
2015-2018 6 31 02.10.2015

Департамент охорони здоров’я Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення

Обласна Комплексна програма соціального захисту і 

соціального забезпечення населення області на 

2013-2020 роки

2013-2020 6 31 02.10.2015
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення

Внесено зміни 2013-2020 7 3 29.01.2016 34
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 1 29.04.2016 96
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 7 2 01.06.2016 122
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 9 1 26.07.2016 159
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 11 2 23.11.2016 272
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 12 23.12.2016 320
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 13 31.01.2017 351
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 14 06.03.2017 407
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 15 26.04.2017 448
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 17 14.07.2017 489
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Внесено зміни 2013-2020 7 18 1 12.10.2017 554
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ РІШЕННЯМИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

станом на 11.01.2018 

http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/12/316.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/402.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/15/451.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18/562.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/585.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/350.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/350.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/350.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/492-.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18/563.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/31/2.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/31/2.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/15/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/15/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/15/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/8.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/11.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7_2/16.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/9/5.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/11/272.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/12/320.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/351.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/407.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/15/448.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/489_.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18/554.pdf


Внесено зміни 2013-2020 7 18 2 22.12.2017 579
Департамент соціального захисту населення 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення

Обласна програма «Питна вода Полтавщини» 

на 2011-2020 роки
2011-2020 6 4  30.03.2011

Департамент будівництва,

містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської 

облдержадміністрації

Постійна комісія з питань ЖКГ, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку 

Внесено зміни 2011-2020 7 17 14.07.2017 498

Департамент будівництва,

містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської 

облдержадміністрації

Постійна комісія з питань ЖКГ, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку 

Обласна цільова програма комплексного розвитку лісового 

господарства «Ліси Полтавщини на період 2016-2025 роки» 
2016-2025 7 7 1 29.04.2016 92

Полтавське обласне управління лісового та 

мисливського господарства; Департамент 

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та 

земельних відносин

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу 

Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 

2020 року

2016-2020 7 7 1 29.04.2016 94
Департамент агропромислового розвитку 

Полтавської       облдержадміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та 

земельних відносин

Внесено зміни 2016-2020 7 11 2 23.11.2016 290
Департамент агропромислового розвитку 

Полтавської       облдержадміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та 

земельних відносин

Внесено зміни 2016-2020 7 17 14.07.2017 495
Департамент агропромислового розвитку 

Полтавської       облдержадміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та 

земельних відносин

Внесено зміни 2016-2020 7 18 1 12.10.2017 552
Департамент агропромислового розвитку 

Полтавської       облдержадміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та 

земельних відносин

Внесено зміни 2016-2020 7 18 2 22.12.2017 580
Департамент агропромислового розвитку 

Полтавської       облдержадміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та 

земельних відносин

Регіональна цільова програма розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 

Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року

2013-2021 6 16 23.05.2013
Полтавське обласне управління водних ресурсів  Постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування

Регіональна Програма охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області

на 2017–2021 роки («Довкілля-2021»)

2017-2021 7 14 06.03.2017 405
Департамент екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування

http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/579.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/4/41.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/4/41.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/498.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/9.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/9.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/9.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/11/290_.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/495-.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18/552.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/580.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/16/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/16/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/16/6.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/405.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/405.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/405.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/405.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/405.pdf


«Про обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей 

на 2015 - 2019 роки»
2015-2019 6 28 1 30.04.2015

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2015-2019 7 7 1 29.04.2016 102

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2015-2019 7 15 26.04.2017 450

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2015-2019 7 17 14.07.2017 490

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

«Про обласну Програму реалізації молодіжної політики, 

підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

на 2015-2019 роки»

2015-2019 6 28 2 14.05.2015

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2015-2019 7 18 1 12.10.2017 555

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Обласна Програма розвитку туризму і курортів 

на 2016–2020 роки
2016-2020 7 3 29.01.2016 32

Управління інфраструктури та туризму 

облдержадміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2016-2020 7 10 29.09.2016 220

Управління інфраструктури та туризму 

облдержадміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2016-2020 7 12 23.12.2016 317

Управління інфраструктури та туризму 

облдержадміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2016-2020 7 18 2 22.12.2017 586

Управління інфраструктури та туризму 

облдержадміністрації
Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2020 роки
2017-2020 7 14 06.03.2017 400

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2017-2020 7 17 14.07.2017 491
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Внесено зміни 2017-2020 7 18 2 22.12.2017 587
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної політики, 

спорту та туризму

Обласна програма забезпечення молоді житлом 

на 2018 – 2022 роки
2018-2022 7 18 2 22.12.2017 582

Полтавське регіональне управління

Державної спеціалізованої фінансової установи 

"Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву"

Постійна комісія з питань ЖКГ, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку; Постійна комісія з питань бюджету та 

управління майном

Обласна Програма розвитку дорожнього господарства 

Полтавської області на 2016-2018 роки
2016-2018 7 7 1 29.04.2016 95

Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації; 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Внесено зміни 2016-2018 7 9 1 26.07.2016 162

Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації; 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Внесено зміни 2016-2018 7 11 3 09.12.2016 296

Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації; 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Внесено зміни 2016-2018 7 13 31.01.2017 354

Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації; 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/28_1/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/28_1/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/17.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/15/450.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/490.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/28_2/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/28_2/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/28_2/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/28_2/6.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18/555.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/6.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/10/220.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/12/317.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/586.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/400.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/400.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/491_.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/587.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/582.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/582.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/10.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/10.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/9/8.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/11/296.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/354.pdf


Внесено зміни 2016-2018 7 14 06.03.2017 408

Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації; 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Внесено зміни 2016-2018 7 17 14.07.2017 496

Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації; 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Внесено зміни 2016-2018 7 18 2 22.12.2017 591

Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації; 

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Цільова регіональна програма «Власний дім» на 

2017-2021 роки
2017-2021 7 13 31.01.2017 349

Обласний фонд підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Програма розвитку та підтримки ПОКП «Аеропорт-Полтава» 

на 2017-2020 роки
2017-2020 7 13 31.01.2017 353

Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово- комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Внесено зміни 2017-2020 7 18 2 22.12.2017 590
Управління інфраструктури та туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань житлово- комунального 

господарства, енергозбереження будівництва, транспорту та 

зв’язку

Програма підтримки об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних 

кооперативів Полтавської області для виконання заходів з 

енергозбереження на 2015-2020 роки

2015-2020 6 31 02.10.2015

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань ЖКГ, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку

Внесено зміни 2015-2020 7 7 1 29.04.2016 99

Департамент будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації

Постійна комісія з питань ЖКГ, енергозбереження, будівництва, 

транспорту та зв’язку

Програма заходів з організації рятування людей на водних 

об’єктах Полтавської області 

на 2016 – 2020 роки
2016-2020 7 3 29.01.2016 33

Комунальна установа

«Рятувально-водолазна служба» 

Постійна комісія

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження будівництва, транспорту та зв’язку

Внесено зміни 2016-2020 7 7 1 29.04.2016 104

Комунальна установа

«Рятувально-водолазна служба» 

Постійна комісія

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження будівництва, транспорту та зв’язку

Регіональна Програма захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017-

2020 роки

2017-2020 7 13 31.01.2017 348
Управління з питань цивільного захисту 

Полтавської обласної державної адміністрації

Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій

Комплексна програма комунікацій влади з громадськістю та 

розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-

2020 роки

2016-2020 7 3 29.01.2016 31

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління 

майном; з питань регламенту,

депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО

Внесено зміни 2016-2020 7 7 1 29.04.2016 98

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління 

майном; з питань регламенту,

депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО

Внесено зміни 2016-2020 7 9 1 26.07.2016 160

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління 

майном; з питань регламенту,

депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО

http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/14/408.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/496.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/591.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/349.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/349.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/353.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/353.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/590.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/31/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/31/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/31/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/31/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/31/6.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/14.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/7.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/19.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/348.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/348.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/13/348.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/5.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/5.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/3/5.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/13.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/9/6.pdf


Внесено зміни 2016-2020 7 12 23.12.2016 318

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління 

майном; з питань регламенту,

депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО

Внесено зміни 2016-2020 7 15 26.04.2017 447

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління 

майном; з питань регламенту,

депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО

Внесено зміни 2016-2020 7 17 14.07.2017 504

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління 

майном; з питань регламенту,

депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО

Внесено зміни 2016-2020 7 18 1 12.10.2017 553

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління 

майном; з питань регламенту,

депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО

Внесено зміни 2016-2020 7 18 2 22.12.2017 588

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Полтавської 

обласної державної адміністрації

Постійні комісії обласної ради: з питань бюджету та управління 

майном; з питань регламенту,

депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з 

громадськістю та дотримання прав учасників АТО

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській 

області на 2018 — 2020 роки
2018-2020 7 18 2 22.12.2017 598

Виконавчий апарат обласної ради, управління 

майном обласної ради, структурні підрозділи 

обласної державної адміністрації, Полтавський 

обласний центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

"Про Стратегію розвитку Полтавської області на період до 

2020 року"
2015-2020 6 26 16.01.2015

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Внесено зміни 2015-2020 7 18 2 22.12.2017 574

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Про План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської 

області на період 2018 — 2020 років
2018-2020 7 18 2 22.12.2017 575

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

"Про Програму сприяння залученню інвестицій, розвитку 

економічного співробітництва та формування позитивного 

іміджу Полтавської області на 2017 – 2020 роки"

2017-2020 7 12 23.12.2016 315

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Внесено зміни 2017-2020 7 17 14.07.2017 487

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Внесено зміни 2017-2020 7 18 2 22.12.2017 577

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/12/318.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/15/447.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/504.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18/553.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/588.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/598.pdf
http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/598.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/26/3.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://oblrada.pl.ua/ses/6/26/3.pdf
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Програма економічного та соціального розвитку  

Полтавської області на 2018 рік
2018 7 18 2 22.12.2017 573

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Програма правової освіти населення області на 

2016 – 2020 роки
2016-2020 7 7 1 29.04.2016 91

Головне територіальне управління юстиції у 

Полтавській області

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань 

забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій

Внесено зміни 2016-2020 7 18 2 22.12.2017 589
Головне територіальне управління юстиції у 

Полтавській області

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань забезпечення 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій

Комплексна програма щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян та оборонної роботи на 2016-2020 роки

2016-2020 7 9 1 26.07.2016 164

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань 

забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій

Внесено зміни 2016-2020 7 11 3 09.12.2016 297

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань забезпечення 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій

Внесено зміни 2016-2020 7 14 06.03.2017 401

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань забезпечення 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій

Внесено зміни 2016-2020 7 15 26.04.2017 449

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань забезпечення 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій

Внесено зміни 2016-2020 7 17 14.07.2017 504

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань забезпечення 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій

Внесено зміни 2016-2020 7 18 1 12.10.2017 566

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань забезпечення 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення 

прав і потреб військових та учасників бойових дій

Комплексна програма розвитку малого і середнього 

підприємництва у Полтавській області 

на 2017 – 2020 роки

2017-2020 7 12 23.12.2016 314

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Внесено зміни 2017-2020 7 18 2 22.12.2017 578

Департамент економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної 

державної адміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Обласна програма "Бюджет участі Полтавської області на 

2017-2020 роки"
2017-2020 7 15 26.04.2017 445 Виконавчий апарат Полтавської обласної ради

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Внесено зміни 2017-2020 7 18 1 12.10.2017 565 Виконавчий апарат Полтавської обласної ради
Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань бюджету та 

управління майном

Комплексна Програма розвитку культури, мистецтва та 

охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018 

— 2020 роки

2018-2020 7 18 2 22.12.2017 583
Управління культури Полтавської 

облдержадміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань освіти, науки 

та культури

Програма збереження, вивчення та популяризації Більського 

городища на період 2018 — 2022 років
2018-2022 7 18 2 22.12.2017 584

Управління культури Полтавської 

облдержадміністрації

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань освіти, науки 

та культури

Антикорупційна програма Полтавської обласної ради на 

2017 — 2020 роки
2017-2020 7 18 2 22.12.2017 592

 Направлена на погодження Національному 

агентству з питань запобігання корупції

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань 

забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій
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http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/15/449.pdf
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http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/18_2/584.pdf
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