
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43, статті 47 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4.2. Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 
обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та доповненнями), 
обласна рада 

 
 
ВИРІШИЛА:  
 
 

Внести до Положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради  від 18 грудня        
2015 року № 3, такі зміни та доповнення: 

 
1. Статтю 3 розділу 1 "Загальні положення" викласти у такій редакції: 
 
"Обласна рада утворює такі постійні комісії: 
з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій; 
з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 

регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації; 

з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства; 
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з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 
власності, приватизації та капітального будівництва; 

з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури; 

з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку 
села; 

з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту; 
з питань екології, охорони навколишнього середовища, використання 

природних ресурсів, розвитку зон відпочинку та туризму". 
 

2. Статтю 12 розділу 2 "Функції та повноваження постійних комісій 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання" викласти у такій редакції: 
 

"Постійна комісія обласної ради з питань соціальної політики, охорони 
здоров'я, материнства, дитинства: 

1) вивчає питання щодо ситуації у галузі охорони здоров’я, соціального 
захисту населення та роботи з ветеранськими організаціями області, реалізації 
державної політики у сфері материнства і дитинства, зайнятості та пенсійного 
забезпечення, готує висновки та рекомендації з цих питань; 

2) розглядає та бере участь у підготовці проектів рішень і програм з 
питань, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, 
заслуховує звіти, аналізує питання стосовно фінансування відповідних заходів; 

3) аналізує питання щодо рівня організації медичного обслуговування та 
надання медичних послуг населенню області, розвитку мережі та поліпшення 
матеріально-технічного стану відповідних закладів, вносить пропозиції з цих 
питань; 

4) вивчає питання стосовно надання соціальної допомоги окремим 
категоріям громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів, аналізує роботу 
відповідних закладів, вносить пропозиції з цих питань; 

5) аналізує проекти статутів (положень) закладів галузі охорони здоров’я 
та соціального захисту, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, готує висновки та рекомендації 
з цих питань; 

6) попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для 
призначення на посаду керівників закладів охорони здоров’я, соціального 
захисту, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих питань; бере 
участь у розгляді питань про припинення трудових відносин з відповідними 
керівниками; 

7) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних 
програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, 
власних висновків та рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань". 
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3. Статтю 17 розділу 2 "Функції та повноваження постійних комісій 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання" викласти у такій редакції: 
 

"Постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони 
навколишнього середовища, використання природних ресурсів, розвитку зон 
відпочинку та туризму: 

1) вивчає стан раціонального використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного середовища та екологічної безпеки на території 
області; 

2) попередньо розглядає питання щодо створення об’єктів природно-
заповідного фонду на території області, здійснює контроль за виконанням 
відповідних рішень обласної ради; 

3) вивчає роботу об’єктів природно-заповідного фонду, які створені та 
діють на території Миколаївської області, готує висновки та рекомендації з цих 
питань; 

4) бере участь у підготовці проектів рішень обласної ради з питань 
охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, лісокористування та 
мисливського господарства, раціонального використання природних ресурсів, 
готує висновки та рекомендації з цих питань; 

5) попередньо розглядає питання щодо надання погодження суб’єктам 
господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, 
гірничих відводів, вносить пропозиції обласній раді з цих питань, готує 
відповідні проекти рішень, які вносяться на розгляд обласної ради; 

6) у встановленому порядку вивчає питання щодо надання суб’єктам 
господарювання у користування мисливських угідь на території Миколаївської 
області, готує висновки та рекомендації з цих питань; 

7) вивчає дотримання підприємствами, установами, організаціями, 
розташованими на території області, законодавства, що регулює суспільні 
відносини у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання природних ресурсів, у межах компетенції вносить 
пропозиції з цих питань; 

8) вивчає питання щодо участі суб’єктів господарювання – 
надрокористувачів у соціально-економічному розвитку відповідної 
територіальної громади, вносить пропозиції з цих питань; 

9) попередньо розглядає питання про надання у користування 
мисливських угідь на території області, у межах повноважень здійснює 
контроль за виконанням відповідних рішень, вносить обласній раді пропозиції з 
цих питань; 

10) вивчає внесений на затвердження ради перелік об’єктів, видатки на 
які проводяться за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони 
навколишнього природного середовища, розглядає звіти про використання цих 
коштів; 
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11) попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для 
призначення на посаду керівників регіональних ландшафтних парків 
Миколаївської області, готує висновки з цих питань, бере участь у розгляді 
питань про припинення трудових відносин з відповідними керівниками; 

12) вивчає економічні, соціальні проблеми, пов’язані із розвитком зон 
відпочинку та рекреації на території Миколаївської області, вносить пропозиції 
щодо ефективного використання ресурсів відповідних об’єктів, готує висновки 
та рекомендації з цих питань; 

13) аналізує питання щодо розвитку туристичної галузі Миколаївської 
області, вносить пропозиції щодо популяризації туризму, вирішення комплексу 
проблемних питань у цій сфері; 

14) здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради та обласних 
програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, 
власних висновків та рекомендацій, вносить пропозиції з цих питань". 

 
4. У першому реченні статті 4 розділу 1 "Загальні положення" слова        

"з урахуванням пропорційного представництва політичних партій (фракцій) у 
кожній постійній комісії" виключити. 

 
5. Перший абзац статті 5 розділу 1 "Загальні положення" викласти у такій 

редакції: 
"Кількісний склад кожної постійної комісії визначається обласною 

радою".  
 
 
 
 

 
Голова обласної ради               В.В. Москаленко 
 


