Проект
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧОТИРНАДЦЯТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

27 липня 2017 року
Початок: 10.00

Сесійний зал
обласної ради

1. Про призначення Губанова Сергія Миколайовича на посаду директора
Миколаївського базового медичного коледжу.
Доповідач: Левченко Людмила Василівна – в.о. заступника
начальника
управління
охорони
здоров'я
облдержадміністрації.
Запрошений: Губанов Сергій Миколайович – кандидат на посаду
директора Миколаївського базового медичного
коледжу Миколаївської обласної ради.
2. Про призначення Присяжнюк Ольги Григорівни на посаду директора
комунального вищого навчального закладу «Первомайський
медичний
коледж».
Доповідач: Левченко Людмила Василівна – в.о. заступника
начальника
управління
охорони
здоров'я
облдержадміністрації.
Запрошений: Присяжнюк Ольга Григорівна - кандидат на
посаду директора комунального вищого навчального
закладу «Первомайський медичний коледж».
3. Про призначення Добкіної Марії Миколаївни на посаду директора
комунального закладу культури «Обласний палац культури».
Доповідач: Поддубна Лариса Олександрівна – в.о. начальника
управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
Запрошена: Добкіна Марія Миколаївна – кандидат на посаду
директора комунального закладу культури «Обласний
палац культури».
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4.
Про
продовження
трудових
відносин
КП «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної ради.

з

директором

Доповідач: Кухта Іван Васильович – перший заступник голови
обласної ради.
Запрошений: Дмитренко Андрій Анатолійович - директор
КП «Госптехобслуговування» Миколаївської обласної
ради.
5. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення «Турбота» на період до 2020 року.
Доповідач: Бєлкіна Любов Петрівна – в.о.
департаменту
соціального
захисту
облдержадміністрації.
6. Про внесення змін
області на 2017-2021 роки.

до Програми

директора
населення

розвитку освіти Миколаївської

Доповідач: Каськова Ганна Леонідівна – в.о. директора
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
7. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг
загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.
Доповідач: Сікорський Сергій Васильович –
в.о. начальника управління інфраструктури
облдержадміністрації.
8. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2017 рік.
Доповідач: Трайтлі Олександр Олександрович – в.о. директора
департаменту фінансів облдержадміністрації.
9. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна
ДП «Миколаївський морський торговельний порт» та ДП «Адміністрація
морських портів України» з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Бєлкіна Любов Петрівна – в.о.
департаменту
соціального
захисту
облдержадміністрації.

директора
населення
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10. Про припинення юридичної особи - Миколаївського обласного
комунального підприємства «Облпаливо».
Доповідач: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з
питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
11. Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 23 лютого
2017 року № 27.
Доповідач: Відіна Ольга Вікторівна – начальник управління з
питань майна комунальної власності області
департаменту економічного розвитку та регіональної
політики облдержадміністрації.
12. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області у державну власність.
Доповідач: Левченко Людмила Василівна – в.о. заступника
начальника
управління
охорони
здоров'я
облдержадміністрації.
13. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області.
Доповідач: Садовский Олександр Віталійович – начальник
відділу з питань фізичної культури і спорту
облдержадміністрації.
14. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області у комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва.
Доповідач: Садовский Олександр Віталійович – начальник
відділу з питань фізичної культури і спорту
облдержадміністрації.
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15. Про внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод
громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки.
Доповідач: Фісун Роман Павлович
– завідувач сектору
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
роботи апарату облдержадміністрації.
16. Про затвердження обласної Цільової програми територіальної
оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки.
Доповідач: Фісун Роман Павлович
– завідувач сектору
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
роботи апарату облдержадміністрації.
17. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської
комісії для забезпечення добору та просування по службі працівників
патрульної поліції Управління патрульної поліції в м. Миколаєві Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України.
Інформує: Талпа Михайло Володимирович – голова постійної
комісії обласної ради.
18. Про організацію підготовки Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної
ради.
19. Про врегулювання умов оплати праці голови обласної ради,
заступників голови обласної ради.
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної
ради.
20. Про внесення доповнень до рішення обласної ради від 23 лютого
2017 року № 30 "Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого
скликання на 2017 рік".
Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної
ради.
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21. Про встановлення розміру земельного податку для земель
сільськогосподарського призначення (ріллі).
Доповідач: Піскун Олена Віталіївна – директор департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації.
22. Про створення тимчасової комісії з питань децентралізації.
Інформує: Каражей Олександр
обласної ради.

Михайлович

–

депутат

23. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України стосовно внесення змін до Податкового кодексу України щодо
встановлення ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь.
Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної
ради.
24. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Державного концерну «Укроборонпром» щодо
вирішення питання погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
державного підприємства «Суднобудівний завод ім. 61 комунара».
Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної
ради.
25. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем’єр
Міністра України Гройсмана В.Б. та Кабінету Міністрів України щодо
внесення змін до маршрутного коридору ремонтно-відновлювальних робіт на
автомобільній дорозі «Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань –
Одеса - Миколаїв».
Інформує: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної
ради.
26. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України щодо підтримки законопроектів № 5561 та №5562.
Інформує: Сторчеус Віктор Олександрович – депутат обласної
ради.
Різне.
______________________________________________________

