
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 18 грудня 2018 року Миколаїв № 260-р 

 
 

 
 

 

Про скликання двадцять четвертої позачергової  

сесії обласної ради сьомого скликання  

 

 

 На підставі частини четвертої, сьомої, десятої статті 46, пункту 1 частини 

шостої, частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» скликати двадцять четверту позачергову сесію обласної ради 

сьомого скликання 21 грудня 2018 року, об 11 годині, в сесійному залі обласної 

ради.  

 

 Питання, які вносяться на розгляд двадцять четвертої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання: 

 

1. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2018 рік. 

 

2. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік. 

 

 3. Про виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки та затвердження 

Програми розвитку малого  і середнього підприємництва у Миколаївській 

області на 2019-2020 роки. 

 

4. Про затвердження  Стратегії розвитку  галузі  охорони здоров’я 

Миколаївської області на 2018-2021 роки. 

 

5. Про затвердження Програми  сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Миколаївській області на 2018-2020 роки. 

 

6. Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській 

області на 2019-2021 роки.  
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7. Про затвердження обласної Цільової національно-культурної програми 

«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин у Миколаївській області»  на 2019-2021 роки. 

 

8. Про затвердження Цільової програми захисту населення і  територій 

Миколаївської області від надзвичайних ситуацій техногенного та  природного 

характеру на 2019-2023 роки. 

 

9. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 

10. Про продовження  строку дії на період до 2019 року включно обласної 

Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-

2016 роки. 

 

11. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 

 

12. Про  внесення змін до Комплексної програми соціального  захисту 

населення «Турбота» на період до 2020 року. 

 

13. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми часткового 

відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів  у житловому 

фонді на 2016-2020 роки.   

 

 

Різне. 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                    В.МОСКАЛЕНКО  


