
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про скликання шістнадцятої сесії  
обласної ради сьомого скликання 
 
 
 На підставі частини четвертої, десятої статті 46, пункту 1 частини шостої, 
частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», згідно зі статтею 2.1.2. Регламенту Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання скликати шістнадцяту сесію обласної ради сьомого 
скликання 12 жовтня 2017 року, о 10 годині, в сесійному залі обласної ради. 
 
 Питання, які вносяться на розгляд шістнадцятої сесії обласної ради 
сьомого скликання: 

1. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина - 2017». 

2. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 

3. Про внесення змін до Програми  розвитку освіти Миколаївської області 
на 2017-2021 роки. 

4. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на   
2017 рік. 

5. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

6. Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту населення 
і територій  від надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру 
на 2013-2017 роки. 

7. Про внесення змін до Програми розвитку комунального підприємства 
«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради на 2017-
2020 роки.  

8. Про призначення керівників закладів освіти та охорони здоров’я 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 
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9. Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування. 

10. Про надання у користування мисливських угідь. 
11. Про затвердження Комплексної соціально-економічної програми забез-

печення громадян житлом у Миколаївській області на 2017-2022 роки. 
12. Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету 

для забезпечення громадян житлом у Миколаївській області. 
13. Про затвердження Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-
побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки. 
 

Різне. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                       В.В.Москаленко 


	2. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.
	3. Про внесення змін до Програми  розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки.
	4. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на   2017 рік.
	8. Про призначення керівників закладів освіти та охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
	10. Про надання у користування мисливських угідь.

