
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення сесії обласної ради  

Про Порядок  надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад Миколаївської області 
 
1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
Проект рішення підготовлено на  основі пункту 18 частини першої статті 

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної 
ради від 14 серпня 1997 року № 1 "Про делегування повноважень обласної ради 
обласній державній адміністрації". 

 
2. Мета і шляхи її досягнення. 
Метою підготовки рішення є сприяння об’єднаним територіальним 

громадам сіл, селищ, міст, у вирішенні місцевих проблем та створенні умов для 
сталого розвитку шляхом підвищення ефективності використання місцевих 
ресурсів, у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету, на реалізацію 
проектів місцевого розвитку. 

 
3.Правові аспекти. 
Підставою для розроблення проекту  рішення є: 

пункту 18 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення обласної ради від 14.08.1997 №1 «Про 
делегування повноважень обласної ради обласній державній адміністрації», до 
пункту 48 статті 2 Бюджетного кодексу України, пункту 8 рішення обласної 
ради від 21.12.2017 №25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 
2018 рік". 

 
4.Фінансово-економічне обґрунтування. 
Фінансування заходів з реалізації даного рішення здійснюватиметься за 

рахунок коштів обласного бюджету у межах наявного фінансового ресурсу.  
 
5.Пропозиція заінтересованих органів. 
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

громадські організації зацікавлені у прийнятті проекту цього рішення.  
 
6. Регіональний аспект. 
Дія цього проекту розповсюджується на всю територію Миколаївської 

області. Проект забезпечить виконання місцевими органами виконавчої влади 
вимог Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», що сприятиме комплексному та 
збалансованому розвитку місцевих громад  області. 

 
7. Громадське обговорення. 
Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення. 
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8. Прогноз результатів. 
Прийняття цього рішення дасть можливість створити умови для 

вирішення найбільш актуальних та соціально важливих проблем місцевих 
громад області. 

 
9.Оприлюднення. 
Оприлюднення проводиться у порядку, передбаченому ст. 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». Проект Порядку розміщено на 
сайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації 27 лютого 2018 року http://www.economy-
mk.gov.ua/index.php/component/content/article/98-pro-departament/opryliudnennia-
ta-obhovorennia/140-opryliudnennia-ta-obhovorennia?Itemid=437  

 
 
 
 
 

Директор департаменту 
економічного розвитку  
та регіональної політики  
облдержадміністрації         М.В.Васильєва 
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