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Про внесення змін до плану 
роботи Миколаївської 
обласної ради на 2019 рік 

       Двадцять сьома    
       позачергова сесія     
       сьомого скликання 

  
 

На підставі пункту 6 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації рішення обласної ради 
від 16 травня 2019 року № 23 «Про скасування рішення обласної ради 
від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної власності 
територіальних громад Миколаївської області» обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести зміни до плану роботи Миколаївської обласної ради на 2019 рік, 
затвердженого рішенням обласної ради від 21 грудня 2018 року № 38, 
виклавши розділ ІІІ «Регуляторна діяльність обласної ради» в редакції, що 
додається. 
 
 
 
 
  
Голова обласної ради           В.МОСКАЛЕНКО 
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         Додаток  
         до рішення обласної ради 

 
 

Розділ ІІІ 
Регуляторна діяльність обласної ради 

 

№ 
з/п 

Назва проєкту 
регуляторного акта 

Мета прийняття 

Відповідальний 
за розробку 

регуляторного 
акта 

Строки 
прийняття 
проєкту 

 

1 2 3 4 5 
1. Про внесення змін 

та/або доповнень до 
рішення обласної ради 
від 23 вересня 2011 року 
№ 4 «Про затвердження 
Порядку оренди майна 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Миколаївської області» 
 

Приведення 
чинного рішення 
обласної ради у 
відповідність з 
вимогами 
чинного 

законодавства 

Обласна рада Протягом 
2019 року 

2. Про внесення змін 
та/або доповнень до 
рішення обласної ради 
від 23 березня 2012 року 
№ 13 «Про затвердження 
Порядку списання майна 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Миколаївської області» 
 

Приведення 
чинного рішення 
обласної ради у 
відповідність з 
вимогами 
чинного 

законодавства 

Обласна рада Протягом 
2019 року 

3. Про внесення змін 
та/або доповнень до 
рішення обласної ради 
від 24 червня 2011 року 
№ 10 «Про затвердження 
Порядку відчуження 
(продажу) майна 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Миколаївської області» 

Приведення 
чинного рішення 
обласної ради у 
відповідність з 
вимогами 
чинного 

законодавства 

Обласна рада Протягом 
2019 року 
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1 2 3 4 5 
4. Про затвердження 

Правил користування 
маломірними (малими) 
суднами на водних 
об'єктах Миколаївської 
області 

Приведення 
чинного рішення 
обласної ради у 
відповідність з 
вимогами 
чинного 

законодавства 

Управління 
інфраструктури 

обласної 
державної 

адміністрації 

Протягом 
2019 року 

5. Про затвердження 
Порядку оренди майна 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Миколаївської області 

Реалізація 
обласною радою 

власних 
повноважень з 

питань 
управління 
майном та 
визначення 

нового порядку 
його оренди 

Обласна рада Протягом 
2019 року 

6. Про затвердження 
Порядку списання майна 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Миколаївської області 
 

Реалізація 
обласною радою 

власних 
повноважень з 

питань 
управління 
майном та 
визначення 

нового порядку 
його списання 

Обласна рада Протягом 
2019 року 

7. Про затвердження 
Порядку відчуження 
(продажу) майна 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Миколаївської області 

Реалізація 
обласною радою 

власних 
повноважень з 

питань 
управління 
майном та 
визначення 

нового порядку 
його відчуження 

(продажу) 

Обласна рада Протягом 
2019 року 
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1 2 3 4 5 
8. Про затвердження 

Порядку безоплатного 
користування (позички) 
майна спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Миколаївської області 

Реалізація 
обласною радою 

власних 
повноважень з 

питань 
управління 
майном та 
визначення 

нового порядку 
його передачі в 
безоплатне 
користування 

(позичку) 

Обласна рада Протягом 
2019 року 

 

 


