
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про план роботи Миколаївської  

обласної ради на 2020 рік 

Тридцять перша  

позачергова сесія  

                               сьомого скликання 

 

 

 На підставі пункту 6 частини першої статті 43 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розглянувши проект плану роботи 

Миколаївської обласної ради на 2020 рік, обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

Затвердити план роботи Миколаївської обласної ради на 2020 рік 

(додається). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради        Вікторія МОСКАЛЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

        

 

 

План роботи 

Миколаївської обласної ради на 2020 рік  
 

 

Розділ І 

Питання, які планується внести на розгляд  

сесій обласної ради 
 

1. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік. 
 
 

2. Про  затвердження  звіту  про  виконання  обласного  бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за        

2019 рік. 
 
 

3. Про внесення змін до обласного бюджету  Миколаївської  області на    

2020 рік. 

 

4. Про схвалення прогнозу обласного бюджету Миколаївської області на 

2022 та 2023 роки. 

 

5. Про звіт голови Миколаївської обласної державної адміністрації. 

 

6. Про звіт голови Миколаївської обласної ради.  

 

7. Про виконання у 2019 році основних показників та заходів Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 

«Миколаївщина-2017», термін дії якої було продовжено до 2019 року включно, 

рішенням № 20 від 16 травня 2019 року. 

 

8. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2021 рік «Миколаївщина-2021». 

 

9. Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 

2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки. 

 

10. Про затвердження Програми сприяння розвитку культури у    

Миколаївській області  на 2020-2021 роки. 
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11. Про затвердження обласної Програми «Молодь Миколаївщини» на 

2021-2026 роки. 

 

12. Про затвердження Програми розвитку туризму та курортів у 

Миколаївській області на 2021-2026 роки. 

 

13. Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання 

молоді на 2021-2026 рік. 

 

14. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

«Турбота» на період до 2025 року. 

 

15. Про затвердження обласної Програми «Безбар’єрна Миколаївщина»   на 

період до 2025 року. 

 

16. Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей 

Миколаївської області «Дитинство»  на 2021-2023 роки. 

 

17. Про  затвердження Комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на період до 2027 року. 

 

18. Про затвердження обласної Програми  громадського здоров’я. 

 

19. Про затвердження Програми створення (функціонування) служби 

містобудівного кадастру Миколаївської області на 2021 – 2023 роки. 

 

20. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки та затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській 

області на 2021-2022 роки. 

 

21. Про схвалення Регіонального стратегічного плану дій з реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей в Миколаївський області на 

2019-2026 роки. 

 

22. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2020 році. 

 

23. Про затвердження Переліку видів рослин, що підлягають особливій 

охороні на території Миколаївської області. 

 

24. Про оголошення територій і об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення. 
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25. Про затвердження схеми екологічної мережі Миколаївської області. 

 

 

Розділ ІІ 
 

Питання, які планується внести на розгляд  

засідань постійних комісій обласної ради 

 
 

З питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій  
 

 

1. Про результати перевірки звіту облдержадміністрації щодо виконання 

обласного бюджету за 2019 рік. 

 

2. Про розгляд та погодження у міжсесійний період перерозподілу 

бюджетних призначень головних розпорядників коштів, передбачених 

рішенням про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік. 

 

3. Про розгляд та погодження у міжсесійний період розподілу та 

перерозподілу субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, 

передбачених Миколаївській області у 2020 році. 

 

4. Про виконання у 2019 році основних показників та заходів Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 

«Миколаївщина-2017», термін дії якої було продовжено до 2019 року включно, 

рішенням № 20 від 16 травня 2019 року. 

 
 

З питань житлово-комунального господарства, регулювання кому-

нальної власності, приватизації та капітального будівництва 

 

1. Про хід виконання обласних програм у галузі житлово-комунального 

господарства.  

 

2. Про результати фінансово-господарської діяльності підприємств 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області. 

 

3. Про здійснення на території Миколаївської області будівництва 

об’єктів, які проводяться за рахунок коштів обласного бюджету. 
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4. Про стан державної реєстрації підприємствами, установами, організа-

ціями, закладами права власності на об’єкти нерухомого майна спільної влас-

ності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

5. Про перелік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації, які 

пропонуються до приватизації. 
 

 

 З питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, 

дитинства та розвитку зон відпочинку 

 

1. Про хід виконання обласних програм у галузі охорони здоров’я. 

 

2. Про хід виконання Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 2020 року. 

 

3. Про хід виконання обласної Програми «Безбар’єрна Миколаївщина» на 

період до 2020 року. 

 

4. Про хід виконання Програми розвитку туризму та курортів у 

Миколаївській області на 2016-2020 роки. 

 

 

З питань культури, науки і освіти, сім`ї та молоді, спорту  
 

1. Про хід виконання обласної Цільової національно-культурної програми 

"Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин у Миколаївській області" на 2019-2022 роки. 

 

2. Про хід виконання обласної програми "Молодь Миколаївщини" на 2016-

2020 роки. 

 

3. Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 

4. Про хід виконання Програми розвитку культури у Миколаївській 

області на 2019-2021 роки.  
 

 

З питань екології, охорони навколишнього середовища  та  

використання природних ресурсів  

 

1. Про хід виконання Комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на 2018 – 2020 роки. 
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2. Про функціонування регіональних ландшафтних парків та створення 

нових об'єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області. 

 

3. Про використання коштів обласного цільового фонду охорони 

навколишнього природнього середовища у 2019 році. 

 

4. Про стан ведення мисливського господарства на території 

Миколаївської області. 
 

 

З питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 

регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та 

засобами масової інформації 
 

1. Про хід виконання Регіональної цільової програми захисту населення і  

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Миколаївської області 2019-2023 роки. 
 

2. Про хід виконання Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Миколаївській області на 2019-2020 роки. 
 

3. Про хід виконання Програми створення страхового фонду документації 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 
 

4. Про хід виконання Комплексної програми увічнення пам'яті учасників 

антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 

Миколаївській області на 2017-2020 роки.   
 

 

 

З питань промислової політики та підприємництва, енергетики  

та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури 

 

1. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах в розрізі районів 

Миколаївської області.  

 

2. Про ремонт автомобільних доріг загального користування державного 

значення, що проходять територією Миколаївської області. 

 

3. По ситуацію, що склалася на ДП "Миколаївський облавтодор" у зв’язку 

з реорганізацією.  
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4. Про хід виконання Регіональної програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування Миколаївської області на 2020-2022 роки. 

 

5. Про використання коштів обласного та державного бюджетів на 

проведення усіх видів ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального 

користування місцевого та державного значення Миколаївської області. 

 

6. Про стан пасажирських перевезень автомобільним транспортом у 

Миколаївській області 

 

 

З питань аграрної політики, земельних відносин та соціального 

розвитку села 
 

 

 

1. Про виконання заходів Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки. 

 

 

 2. Про виконання заходів Програми розвитку водного господарства 

Миколаївської області на 2019-2021 роки. 

 

 

3. Про ситуацію в агропромисловому комплексі області, перспективи 

розвитку галузей сільського господарства. 
 

 

4. Про використання земель. 

 

5. Про використання коштів, які надходять до бюджетів місцевих рад у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва. 
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Розділ ІІІ 

                   Регуляторна діяльність обласної ради 
 

 

 

№ 

п/п Назва проєкту 

регуляторного акта 

Мета 

прийняття 

Строки 

підготовки 

Відповідальний 

за розробку 

регуляторного 

акта  

1. Про внесення змін 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 

разі його змін у 

відповідність з 

вимогами 

чинного 

законодавства 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

регіональної 

політики  

обласної 

державної 

адміністрації 

2 Про внесення змін  до 

рішення обласної ради 

від 23 березня 2012 року 

№ 13 "Про затвердження 

Порядку списання майна, 

що є спільною власністю 

територіальних громад 

сіл, селищ, міст 

Миколаївської області"  

Приведення 

чинного 

рішення 

обласної ради у 

разі його змін у 

відповідність з 

вимогами 

чинного 

законодавства 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

регіональної 

політики 

обласної 

державної 

адміністрації 

3 Про внесення змін до 

рішення обласної  ради  

від 29 березня 2013 року 

№ 15 "Про затвердження 

Порядку відчуження 

майна спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селищ, міст 

Миколаївської області"  

Приведення 

чинного 

рішення 

обласної ради у 

разі його змін у 

відповідність з 

вимогами 

чинного 

законодавства 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

економічного 

розвитку та 

регіональної 

політики 

обласної 

державної 

адміністрації 

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 

Протягом 

2020 року 

Управління 

інфраструктури  

Миколаївської 

обласної 

державної 

адміністрації.   


