
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 
12 березня 2018 року Миколаїв № 34-р 

 
 

 

Про скликання дев’ятнадцятої 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 дев’ятнадцяту сесію обласної ради сьомого 

скликання 29 березня 2018 року, о 10 годині, в сесійному залі обласної ради. 

 
 Питання, які вносяться на розгляд дев’ятнадцятої сесії обласної ради 

сьомого скликання: 
 

1. Про використання прапора національно-визвольної боротьби 
українського народу на території Миколаївської області. 

2. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за        

2017 рік. 

3. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на      
2018 рік. 

4. Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

об’єднаних територіальних громад Миколаївської області. 
5. Про затвердження Порядку відбору, надання та умов використання 

коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку. 
6. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
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7. Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту 
населення  і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період до 2019 року. 
8. Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області 

на період до 2017 року та затвердження Програми зайнятості населення 
Миколаївської області на період до 2020 року включно. 

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

10. Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки 

Миколаївської обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного 
центру здоров’я Миколаївської обласної ради. 

11. Про затвердження обласної Програми запобігання та лікування 
серцево-судинних і судино-мозкових захворювань на 2018-2020 роки. 

12.  Про продовження строку дії на період до 2018 року включно 
обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 

2016 року.  

13. Про внесення змін до обласної Програми військово-патріотичного 
виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. 

14. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої 

продовжено на період до 2018 року включно. 
15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року    

№ 16 «Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя України». 

 16. Про внесення змін та доповнення до обласної Комплексної програми  
профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 

прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 
 17. Про затвердження Регіональної програми інформатизації «Електронна 

Миколаївщина на 2018-2020 роки». 
18. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради. 

 

 

Різне. 

 
 

 
 

Голова обласної ради                                                                       В.В.Москаленко 


