
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 жовтня 2017 року № 26 

Миколаїв   
 
 
 
 

 
 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 44 Закону України «Про автомо-
більний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 
2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», з 
метою організації забезпечення та підготовки матеріалів для проведення 
засідань конкурсного комітету для визначення перевізників на автобусних 
маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є 
Миколаївська обласна державна адміністрація, а також враховуючи пропозиції 
постійних комісій обласної ради, обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку Миколаївсь-
кої області на 2015-2017 роки “Миколаївщина-2017”, затвердженої рішенням 
обласної ради від 25 грудня 2014 року № 13, зміни та доповнення, що 
додаються. 
  

2. Обласній державній адміністрації забезпечити виконання заходів щодо 
виконання Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської 
області на 2015-2017 роки «Миколаївщина - 2017» з урахуванням внесених цим 
рішенням змін та доповнень. 

 

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

Шістнадцята сесія  
сьомого скликання 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної ради: з питань промислової політики та підприємництва, енергетики 
та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури; з питань 
соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон 
відпочинку та туризму. 
 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                     В.В. Москаленко 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
12 жовтня 2017 року № 26 
 

 
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, 
що вносяться до Програми економічного і соціального розвитку  

Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» 
  

1. Заходи позиції «Автомобільний транспорт» (У 2016-2017 роках) 
передбачається» підпункту 4.1.6.1. «Розвиток транспортної інфраструктури» 
пункту 4.1.6. «Розвиток інфраструктурних секторів» розділу 4. «Стійке 
економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої 
економіки» викласти у такій редакції: 

 

«У 2017 році передбачається: 
 

створення на території області єдиного центрального диспетчерського пункту зі 
здійснення координованої роботи пасажирських автомобільних перевізників та 
експлуатаційних організацій дорожньої галузі та передбачення на ці цілі 
фінансування в сумі 500 тис.гривень. Фінансування заходу здійснюватиметься 
за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством». 
 

2. Підпункт «Заходи» пункту 6.1. «Забезпечення комплексного розвитку 
міст і районів області» розділу 6. «Збереження та розвиток територій» після 
абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту: 

 

«сприяння територіальним громадам у вирішенні місцевих проблем 
шляхом надання коштів з обласного бюджету на реалізацію мікропроектів 
місцевого розвитку та субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку територіальних громад». 

  

3. Позицію (III етап (2017 рік) «Поліпшення демографічної ситуації» 
пункту 5.1. «Розвиток охорони здоров’я» розділу 5 «Висока якість життя 
людини» після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого 
змісту: 

 

«З метою підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, 
фінансування витрат на придбання лікарських засобів, виробів медичного 
призначення, придбання та виготовлення допоміжних засобів слуху, зору, 
ендопротезів та інших протезів, медичного обладнання для надання медичної 
допомоги хворим дітям у державних і комунальних лікувально-профілактичних 
закладах охорони здоров’я Миколаївської області, інших областей та м. Києві 
здійснювати за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на 
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виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до 
програм, затверджених обласною радою. 

У разі здійснення лікування дітей за межами області таке лікування 
здійснювати  виключно за наявності відповідного направлення від управління 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації». 
 

________________________________________  
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