
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення сесії обласної ради  

«Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017», строк дії якої 

продовжено на період  до 2018 року включно» 
 
 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
У 2009 році, з метою заохочення громадян Миколаївської області за 

заслуги в галузі сільського господарства перед державою, регіоном, 
суспільством, успіхи у професійній діяльності та трудові досягнення, 
Миколаївською обласною радою засновано обласну премію імені Федора 
Іванова – Героя України за номінацією «Кращий механізатор Миколаївщини» 
(далі – премія). 

На преміювання кращих механізаторів, кошти виділяються з обласного 
бюджету на виконання Програми економічного і соціального  розвитку 
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017». 

З метою фінансування заснованої премії, необхідно внесення змін до 
Програми економічного і соціального  розвитку Миколаївської області на  
2015-2017 роки «Миколаївщина – 2017» . 

 
2. Мета і шляхи її досягнення. 
Основною метою є фінансування заходу з нагородження обласною 

премією імені Федора Іванова – Героя України кращих механізаторів 
Миколаївщини.  

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

стаття 43 Закону Україну «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

4.Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація проекту рішення здійснюється щороку за видатками, 

передбаченими департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  
у межах наявного фінансового ресурсу виділення коштів з обласного бюджету 
Миколаївської області. 

 
5.Пропозиція заінтересованих органів. 
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації зацікавлені у 
прийнятті проекту цього рішення та підтримують всі його положення.  

 
 
6. Регіональний аспект. 
Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 
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7. Громадське обговорення. 
Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення. 
 
8. Прогноз результатів. 
Прийняття цього рішення дасть можливість заохотити громадян 

Миколаївської області до вагомих внесків у підвищенні ефективності 
сільськогосподарського виробництва, високих досягнень у виконанні 
сільськогосподарських робіт, впровадження сучасних технологій у процес 
сільськогосподарського виробництва, що, у свою чергу, дасть можливість 
ефективніше реалізовувати державну політику спрямовану на розвиток 
аграрного сектору економіки. 

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

України «Про доступ до публічної інформації». Проект рішення оприлюднено 
на офіційному сайті облдержадміністрації 27.02.2018 року. 

http://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/ 
 
 
 
Директор департаменту  
агропромислового розвитку  
облдержадміністрації                    О.В. Піскун 
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