ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
пленарного засідання шостої сесії обласної ради
16 квітня 2021 року
1. Про діяльність обласної ради та її органів
1.1. Про утворення лічильної комісії.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
1.2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня
2020 року № 10-VІІІ «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради
VІІІ скликання».
Доповідач – Шестакова Ю.Д., секретар постійної комісії обласної
ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської
діяльності, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації.
1.3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 грудня
2020 року № 16-VIII «Про затвердження Положення про постійні комісії
Одеської обласної ради VIII скликання» і від 24 грудня 2020 року № 33-VIII
«Про утворення постійних комісій Одеської обласної ради VIII скликання та
обрання їх голів».
Доповідач – Афанасьєва Т.В., заступник голови постійної комісії
обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської
діяльності, етики та гласності, прав людини, свободи слова та інформації.
1.4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 травня
2016 року № 118-VII «Про затвердження Положення про управління обласної
ради з майнових відносин».
Доповідач – Соколік Л.О., начальник управління обласної ради з
майнових відносин.
2. Про створення, ліквідацію, зміну найменування, затвердження
статутів комунальних підприємств, установ, внесення змін до них, про їх
діяльність
2.1. Про призначення на посаду директора обласного закладу
«Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія імені
Г.С. Раковського», що перебуває у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, повноваження з управління яким делеговано
обласній державній адміністрації.
2.2. Про призначення на посаду директора комунального закладу
«Балтська спеціальна школа Одеської обласної ради», що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
повноваження з управління яким делеговано обласній державній
адміністрації.

2.3. Про продовження строку дії контракту з директором комунального
позашкільного навчального закладу «Чорноморська флотилія юних моряків»,
що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, повноваження з управління яким делеговано обласній державній
адміністрації.
Доповідач – Лончак О.А., директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації.
2.4. Про зміну назви комунальної установи «Одеський обласний центр
реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів «Стратегія життя».
Доповідач – Коваленко Л.В., директор Департаменту соціальної та
сімейної політики обласної державної адміністрації.
2.5. Про укладання контракту з директором комунального закладу
«Центр олімпійської підготовки зі стендової стрільби», що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
повноваження з управління яким делеговано обласній державній
адміністрації.
Доповідач – Кольчак В.А., начальник управління фізичної культури і
спорту обласної державної адміністрації.
2.6. Про призначення на посаду директора Комунального закладу
«Обласна дитячо-юнацька спортивна школа із дзюдо та регбі», що перебуває
у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
управління яким здійснює безпосередньо обласна рада.
2.7. Про призначення на посаду директора Комунального підприємства
«Фортеця», що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області, управління яким безпосередньо здійснює обласна рада.
2.8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого
2021 року № 90-VІII «Про припинення Комунальної установи «Регіональна
служба охорони» Одеської обласної ради» шляхом її ліквідації».
Доповідач – Соколік Л.О., начальник управління обласної ради з
майнових відносин.
2.9. Про припинення комунального підприємства «Автобаза
санітарного
транспорту»
шляхом
приєднання
до
комунального
некомерційного підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної
допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради».
Доповідач – Радулов Д.Д., директор Департаменту економічної
політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації.
Співдоповідач – Соколік Л.О., начальник управління обласної ради з
майнових відносин.
2.10. Про припинення комунальної установи «Одеська обласна
виставка» Одеської обласної ради» шляхом ліквідації.
2.11. Про припинення комунальної організації «Центр сталого розвитку
та екологічних досліджень Дунайського регіону» шляхом приєднання до
Агентства транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай».

Доповідач – Радулов Д.Д., директор Департаменту економічної
політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації.
3. Про бюджет та фінанси
3.1. Про звіт обласної державної адміністрації про виконання обласного
бюджету Одеської області за 2020 рік.
3.2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 43-VІII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік».
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
Співдоповідач – Юрко О.І., голова постійної комісії обласної ради з
питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.
3.3. Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році.
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
4. Про земельні правовідносини
4.1. Про припинення права постійного користування земельною
ділянкою площею 0,0542 га за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1 та
надання її в оренду без зміни цільового призначення Товариству з
обмеженою відповідальністю «Інститут пластичної хірургії «Віртус».
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
4.2. Про деякі питання земельних правовідносин.
Доповідач – Зінченко М.А., депутат обласної ради.
5. Про цільові програми, концепції та містобудування
5.1. Про затвердження звіту Одеської обласної державної адміністрації
щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Одеської області за 2020 рік.
5.2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 березня
2020 року № 1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської
області на період 2021-2027 роки».
5.3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого
2021 року № 63-VIII «Про затвердження регіональної програми цифрової
трансформації Одеської області на 2021-2023 роки».
Доповідач – Радулов Д.Д., директор Департаменту економічної
політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації.
5.4. Про затвердження регіональної програми «Питна вода Одещини»
на 2021-2024 роки.
Доповідач – Шалигайло А.І., директор Департаменту систем
життєзабезпечення та енергоефективності обласної державної адміністрації.

5.5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня
2018 року № 837-VII «Про затвердження регіональної Програми розвитку
агропромислового комплексу Одеської області на 2019-2023 роки «Аграрна
Одещина».
Доповідач – Фролов В.С., тимчасовий виконувач обов’язків директора
Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин
обласної державної адміністрації.
5.6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня
2017 року № 582-VІІ «Про затвердження Регіональної програми цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на
2018-2021 роки».
5.7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 серпня
2019 року № 1025-VII «Про затвердження обласної комплексної цільової
програми «Безпечна Одещина» на 2019-2021 роки.
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
5.8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня
2019 року № 1166-VII «Про затвердження обласної комплексної програми
«Культура Одещини 2020-2022 роки».
Доповідач – Олійник О.В., директор Департаменту культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної
державної адміністрації.
5.9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 жовтня
2019 року № 1095-VIІ «Про затвердження Регіональної програми збереження
і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на
2019-2023 роки».
5.10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня
2019 року № 1165-VIІ «Про затвердження Одеської регіональної комплексної
програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки».
Доповідач – Савалюк Д.В., виконувач обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації
5.11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня
2019 року № 1169-VII «Про затвердження обласної Програми надання
фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям)
спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують
діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації та діяльність
яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону,
на 2020-2022 роки».
Доповідач – Новицька О.М., начальник управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат
апарату обласної ради.

5.12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 40-VIІІ «Про затвердження обласної цільової програми
«Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки».
Доповідач – Одарій-Захар’єва Н.В., директор Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
Співдоповідач – Чапір Д.П., голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я та соціальної політики.
5.13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого
2021 року № 70-VIІІ «Про затвердження Програми висвітлення діяльності
Одеської обласної ради у засобах масової інформації на 2021-2023 роки».
Доповідач – Надем’янова І.Г., начальник управління з питань
економіки, бюджету та міжнародних відносин апарату обласної ради.
5.14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня
2017 року № 581-VІІ «Про затвердження обласної комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2021 роки».
Доповідач – Кольчак В.А., начальник управління фізичної культури і
спорту обласної державної адміністрації.
6. Про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
6.1. Про передачу легкових автомобілів зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у спільну власність
територіальних громад Одеської області.
6.2. Про передачу медичного обладнання зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у спільну власність
територіальних громад Березівського району.
6.3. Про передачу медичного обладнання зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області до комунальної
власності Роздільнянської міської територіальної громади.
6.4. Про передачу медичного обладнання зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області до комунальної
власності Іванівської селищної ради Одеської області.
Доповідач – Одарій-Захар’єва Н.В., директор Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
6.5. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якими здійснює
обласна рада.
6.6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 46-VIII «Про затвердження Переліку другого типу об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області,
що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону».
6.7. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської

області нежилої будівлі складу, що розташована за адресою: м. Одеса,
вул. Героїв Крут, 25-а.
6.8. Про передачу периферійного обладнання зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області до комунальної власності
територіальної громади Тарутинської селищної ради Болградського району.
6.9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 47-VIII «Про утворення конкурсної комісії з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Доповідач – Соколік Л.О., начальник управління обласної ради з
майнових відносин.
7. Інші питання, віднесені до компетенції обласної ради
7.1. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України з нагоди 90-річчя заснування Одеської державної академії
будівництва та архітектури.
7.2. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Огородніка В.І.
7.3. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України з нагоди 90-річчя заснування Одеського національного морського
університету.
7.4. Про щорічний обласний конкурс «Найкращий сільський населений
пункт із благоустрою Одеської області».
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
7.5. Про надання цільової адресної допомоги, що перевищує граничний
розмір за відповідним напрямом.
Доповідач – Новицька О.М., начальник управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат
апарату обласної ради.
7.6. Про інвентаризацію газових мереж на території Одеської області.
Доповідач – Фрейман Я.М., керівник депутатської фракції «ПАРТІЯ
ШАРІЯ» в Одеській обласній раді.
7.7. Про надання згоди на передачу Одеської обласної клінічної лікарні
на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я»
АТ «Українська залізниця» з державної власності до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області.
Доповідач – Чапір Д.П., голова постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я та соціальної політики.
8. Звернення депутатів
8.1. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо необхідності вирішення проблеми забруднення та
погіршення якості питної води у найбільшому прісноводному озері України

Ялпуг, що становить загрозу для екологічної безпеки жителів Болградського
району Одеської області.
8.2. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України та Прем’єр-міністра України щодо необхідності проведення
термінової реконструкції пам’ятки історії та архітектури місцевого значення
– будинку Асвадурова, зруйнованого під час пожежі в грудні 2019 року, стан
якого становить загрозу для жителів міста.
Доповідач – Шкарівський В.М., депутат обласної ради.
8.3. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти.
8.4. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення охорони материнства і
дитинства та подолання демографічної кризи.
Доповідач – Дімова О.В., депутат обласної ради.
8.5. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо відновлення фінансування з державного бюджету
утримання невиробничих структур Українського товариства сліпих.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
8.6. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Прем’єрміністра України щодо невідкладного вилучення усіх примірників книги
«Принцеса + принцеса: довго і щасливо».
8.7. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Міністерства
освіти і науки України, голів районних рад, голів об’єднаних територіальних
громад області та ректора КЗВО «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради» щодо сприяння забезпеченню вивчення курсів
духовно-морального спрямування та популяризації сімейних цінностей у
закладах освіти області.
Доповідач – Унгурян В.Я., депутат обласної ради.
8.8. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
виділення коштів з державного бюджету на ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення М-13 Кропивницький –
Платонове (на м. Кишинів).
Доповідач – Паращенко С.С., депутат обласної ради.
8.9. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до бюджетного
законодавства в частині розподілу екологічного податку.
Доповідач – Волканов В.Д., голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям
та ліквідації їх наслідків.

8.10. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України щодо формування
гарантованого державного замовлення для здобувачів вищої освіти за
окремими спеціальностями.
Доповідач – Буяновський А.О., депутат обласної ради.
8.11. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення закриття
стаціонарних поштових відділень «Укрпошти» в Одеській області.
Доповідач – Митрофанський С.В., депутат обласної ради.
8.12. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо вжиття
заходів з метою забезпечення лікарень киснем, а населення – кисневими
концентраторами у межах боротьби з пандемією гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Доповідач – Шмушкович М.В., керівник депутатської фракції
Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в Одеській обласній
раді.
8.13. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Міністерства освіти і науки України щодо
врегулювання розрахунку заробітної плати методистів закладів вищої освіти.
8.14. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Міністерства освіти і науки України щодо реорганізації
Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного
торговельно-економічного
університету,
Одеського
торговельноекономічного фахового коледжу Київського національного торговельноекономічного університету.
Доповідач – Зінченко М.А., голова постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму.
8.15. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України
щодо збереження фізкультурно-спортивного комплексу «Олімп» в місті
Южному.
Доповідач – Чистякова Т.А., депутат обласної ради.
9. Депутатські запити
10. Різне

