МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
21 грудня 2017 року
Миколаїв

№ 33

Про план роботи Миколаївської
обласної ради на 2018 рік

Вісімнадцята 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 2018 рік, обласна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити план роботи Миколаївської обласної ради на 2018 рік
(додається).

Голова обласної ради

В.В.Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
21 грудня 2017 року № 33

План роботи
Миколаївської обласної ради на 2018 рік
Розділ І
Питання, які планується внести на розгляд
сесій обласної ради
І квартал
1. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2018-2020 роки «Миколаївщина-2020».
2. Про результати проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року і
виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року в 2017 році.
3. Про затвердження Порядку відбору, надання та умов використання
коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
мікропроектів місцевого розвитку.
4. Про призначення директорів регіональних ландшафтних парків.
5. Про затвердження Програми зайнятості населення Миколаївської
області на період до 2020 року.
6. Про затвердження обласної Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у Миколаївській області на 2018-2020 роки.
7. Про призначення керівників шкіл-інтернатів та закладів позашкільної
освіти Миколаївської обласної ради.
8. Про внесення змін до статутів закладів освіти комунальної власності
Миколаївської обласної ради.
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9. Про внесення змін до Програми розвитку туризму та курортів у
Миколаївській області.
10. Про затвердження обласної Програми національно-патріотичного
виховання молоді на 2018-2020 роки.
11. Про перейменування Миколаївської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. О.Гмирьова та затвердження її Статуту.
12. Про внесення змін до Статуту обласного Палацу культури.
13. Про призначення головних лікарів закладів охорони здоров'я обласної
комунальної власності.
14. Про затвердження обласної Програми протидії захворюванню на
туберкульоз та обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу.
15. Про звіти постійних комісій обласної ради.
16. Про організацію звітів депутатів обласної ради перед виборцями.
II квартал
1. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету
Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за
2017 рік.
2. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2018 рік.
3. Про призначення на посаду директора регіонального ландшафтного
парку «Приінгульський».
4. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного краєзнавчого,
музею.
5. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного художнього
музею ім. В.В. Верещагіна.
6. Про надання згоди на передачу нерухомого майна (житлових будинків)
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської

області у комунальну власність Берізківської сільської ради Кривоозерського
району Миколаївської області.
3
7. Про внесення змін до статутів закладів освіти комунальної власності
Миколаївської обласної ради.
8. Про внесення змін до обласної Програми «Молодь Миколаївщини» на
2016-2020 роки.
III квартал
1. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2018 рік.
2. Про затвердження регіональної Цільової програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2019-2023 роки.
3. Про затвердження регіональної Програми забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 20182022 роки.
4. Про затвердження регіональної екологічної мережі Миколаївської
області.
5. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного центру
народної творчості та культурно-освітньої роботи.
6. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією
Верховної Ради України педагогічних працівників.
IV квартал
1. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2018 рік.
2. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік.
3. Звіт про виконання у 2018 році основних показників та заходів
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 20182020 роки «Миколаївщина-2020».
4. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки та затвердження

Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва у
Миколаївській області на 2019-2020 роки.
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5. Про затвердження обласної Програми відпочинку та оздоровлення
дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки.
6. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в
Миколаївській області на 2019 - 2021 роки.
7. Про внесення змін до Статуту Миколаївської обласної бібліотеки для
дітей ім. В.О. Лягіна.
8. Про внесення змін до Статуту Миколаївської обласної бібліотеки для
юнацтва.

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 2017 рік та використання установленого обсягу коштів
резервного фонду непередбачених видатків.
2. Про стан фінансування та освоєння у 2017 році коштів на об’єктах
соціально-культурного призначення області за рахунок коштів державного
бюджету України, обласного бюджету розвитку та обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища.
3. Про розгляд та погодження у міжсесійний період перерозподілу
бюджетних призначень головних розпорядників коштів, передбачених
рішенням про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік.
4. Про розгляд та погодження у міжсесійний період розподілу та
перерозподілу субвенцій з державного бюджету України місцевим бюджетам,
передбачених Миколаївській області у 2018 році.
5. Про виконання у 2017 році Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2014- 2017 роки "Миколаївщина-2017" .

6. Про стан виконання місцевих бюджетів за 2017 рік (виконання
дохідної частини місцевих бюджетів, надходження податку на доходи фізичних
осіб, земельного податку та орендної плати, вільних залишків тощо).
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З питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва
1. Про хід виконання обласної Програми поводження з твердими
побутовими відходами в Миколаївській області на період до 2020 року.
2. Про хід виконання обласної Програми «Питна вода Миколаївщини» на
період до 2020 року.
3. Про хід виконання Програми проведення приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
4. Про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми
забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки.
5. Про хід виконання обласної Комплексної програми з розроблення
(оновлення) містобудівної документації територій та створення (функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 2016-2020
роки.
6. Про хід виконання обласної Програми часткового відшкодування
кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 20162020 роки.
7. Про результати фінансово-господарської діяльності підприємств
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області та роботу їх керівників щодо виконання статутних завдань.
8. Про стан надходження до обласного бюджету коштів від орендної
плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області та коштів від приватизації об’єктів
комунальної власності.
9. Про відрахування підприємствами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області до загального фонду обласного
бюджету частини чистого прибутку за результатами щоквартальної фінансовогосподарської діяльності.
10. Про хід виконання рішень обласної ради щодо припинення
підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області.

11. Про здійснення на території Миколаївської області будівництва
об’єктів, які проводяться за рахунок коштів обласного бюджету.
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12. Про стан державної реєстрації підприємствами, установами,
організаціями, закладами права власності на об’єкти нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
З питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства,
дитинства та розвитку зон відпочинку
1. Про виконання обласної Програми «Медичні кадри Миколаївщини» на
2013-2017 роки.
2. Про виконання обласної Цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз на період до 2017 року включно.
3. Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області
на період до 2017 року.
4. Про виконання Комплексної програми соціального захисту населення
«Турбота» на період до 2020 року.
З питань культури, науки і освіти, сім`ї та молоді, спорту
1. Про хід виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на
2017-2021 роки.
2. Про хід виконання Програми розвитку культури у Миколаївській
області на 2017-2018 роки.
3. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в
Миколаївській області на 2014-2018 роки.
4. Про хід виконання обласної Програми «Молодь Миколаївщини» на
2016-2020 роки.
5. Про підготовку та проведення оздоровчої кампанії відповідно до
обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на
2014-2018 роки.
З питань екології, охорони навколишнього середовища
використання природних ресурсів

та

1. Про дотримання вимог чинного законодавства під час використання
родовищ корисних копалин на території Миколаївської області та надання
відповідних погоджень суб’єктам господарювання.
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2. Про хід виконання Програми охорони довкілля та раціонального
природокористування Миколаївської області на період до 2018 року включно.
3. Про стан ведення мисливського господарства суб’єктами
господарювання у мисливських угіддях відповідно до виконання умов
договорів про ведення мисливського господарства.
4. Про функціонування регіональних ландшафтних парків та створення
нових об'єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області.
5. Про використання коштів обласного цільового фонду охорони
навколишнього природнього середовища у 2018 році.
З питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і
регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та
засобами масової інформації
1. Про результати проведення звітів депутатів Миколаївської обласної
ради про свою роботу перед виборцями.
2. Про додержання депутатами обласної ради Регламенту Миколаївської
обласної ради сьомого скликання та інших нормативно-правових актів, що
визначають порядок діяльності Миколаївської обласної ради та її органів.
3. Про стан протидії злочинності та підтримання публічної безпеки і
порядку на території регіону відповідно до заходів обласної Комплексної
програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту
конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017 –
2021 роки.
4. Про хід виконання обласної Цільової програми територіальної оборони
у Миколаївській області на 2017-2018 роки.
5. Про хід виконання Програми створення страхового фонду документації
Миколаївської області на 2017-2021 роки.
З питань промислової політики та підприємництва, енергетики
та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури

1. Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки.
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2. Про хід виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2017-2018 роки.
3. Про організацію здійснення пасажирських перевезень автотранспортом
маршрутної мережі загального користування у Миколаївській області.
4. Про хід виконання Програми розвитку комунального підприємства
«Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради на 20172020 роки.
З питань аграрної політики, земельних відносин та соціального
розвитку села
1. Про хід виконання заходів Цільової регіональної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житловопобутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки.
2. Про використання земель державної власності, у тому числі земель під
об'єктами природно-заповідного фонду та земель водного фонду.
3. Про стан та перспективи розвитку галузей агропромислового
комплексу Микодаївської області.
4. Про стан та перспективи розвитку зрошуваного землеробства в
Миколаївській області.
5. Про хід виконання рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року
№ 29 "Про заходи щодо охорони, захисту, раціонального використання та
відтворення полезахисних лісових смуг".
6. Про використання коштів, які надходять до бюджетів місцевих рад у
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва.
7. Про розробку генеральних планів сільських населених пунктів.

_______________________________________________

