
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25 грудня 2015 року № 10 

Миколаїв   

 

 
 

Про продовження строку дії Програми 

розвитку місцевого самоврядування 

у Миколаївській області на 2012-2015 роки 

на період до 2017 року  

            Третя позачергова сесія 

            сьомого скликання  

 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України                    

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення належних умов 

для ефективної діяльності органів місцевого самоврядування  Миколаївської 

області, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення та вирішення 

нагальних потреб територіальних громад області обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1.  Продовжити строк дії Програми розвитку місцевого самоврядування                       

у Миколаївській області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням обласної 

ради від 23 березня 2012 року № 5, на період до 2017 року. 
 

2. Здійснювати фінансування окремих заходів Програми у 2016 році                                             

згідно з додатком, що додається. 
 

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації  під час підготовки 

обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік  передбачити кошти на 

фінансування заходів Програми з урахуванням пункту 2 цього рішення. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної                   

і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування                          

та засобами масової інформації.  

 

 

Голова обласної ради                                                                       В.В. Москаленко 

 



 

Додаток  

до рішення обласної ради 

25 грудня 2015 року № 10 

 

 

Обсяг фінансування  

окремих заходів Програми розвитку місцевого самоврядування  

у Миколаївській області на 2012-2015 роки 

на період до 2017 року 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Джерело 

фінансу-

вання 

Строк 

виконання 

(роки) 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансового 

забезпечення* 

(тис. гривень) 

1 2 3 4 5 

Розвиток активності територіальних громад області 

3.7. Виготовлення відзнаки 

Миколаївської обласної ради 

«За заслуги перед 

Миколаївщиною».  

Організація вручення відзнаки 

згідно з Положенням, затверд-

женим  рішенням обласної 

ради від 23 вересня 2011 року                   

№ 15.  

Обласний 

бюджет 

 

 

 

2016 рік * 

 

 

 

*Примітка. Обсяг фінансування заходу Програми визначається рішенням 

обласної ради під час затвердження обласного бюджету Миколаївської області 

на відповідний бюджетний рік і може змінюватися з урахуванням надходжень 

до обласного бюджету.  

 

_______________________________________________ 


