ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
пленарного засідання дев’ятої сесії обласної ради
17 грудня 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 звіт голови Одеської обласної ради про свою діяльність за
період роботи з 04 грудня 2020 року до 17 листопада 2021 року.
Доповідач – Діденко Г.В., голова обласної ради.
1.3. Про внесення змін до рішень обласної ради від 18 грудня 2020 року
№ 16-VІІІ, від 24 грудня 2020 року № 33-VІІІ і № 35-VІІІ та від 19 серпня
2021 року № 263-VІІІ.
1.4. Про звіти депутатів Одеської обласної ради VIII скликання за
2021 рік.
1.5. Про план роботи Одеської обласної ради VIII скликання та план
діяльності з підготовки регуляторних актів на 2022 рік.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
2. Про цільові програми, концепції та містобудування
2.1. Про звіт Одеської обласної державної адміністрації щодо
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Одеської області за І півріччя 2021 року.
2.2. Про затвердження Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Одеської області на 2022 рік.
Доповідач – Радулов Д.Д., директор Департаменту економічної
політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 38-VІІІ «Про затвердження обласної комплексної програми
соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист
населення в Одеській області».
Доповідач – Дементьєва Т.М., директор Департаменту соціальної та
сімейної політики обласної державної адміністрації.
2.6. 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.
2.7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня
2018 року № 835-VII «Про затвердження Комплексної регіональної програми
забезпечення громадян житлом в Одеській області на 2019-2022 роки».
Доповідач – Шалигайло А.І., директор Департаменту систем
життєзабезпечення та енергоефективності обласної державної адміністрації.
2.8. 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 – Стоянова А.А., директор Департаменту аграрної політики,
продовольства та земельних відносин обласної державної адміністрації.
2.9. 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 – Ніколайчук С.В., начальник управління цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної
адміністрації.
2.10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого
2021 року № 69-VIII «Про затвердження Програми розвитку туризму та
курортів в Одеській області на 2021-2023 роки».
Доповідач – Шека О.О., заступник директора Департаменту
інвестиційної
та
зовнішньоекономічної
діяльності,
міжнародного
співробітництва і туризму обласної державної адміністрації.
2.11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 лютого
2021 року № 71-VIII «Про затвердження Програми сприяння розвитку
міжнародної та інвестиційної діяльності Одеської області на
2021-2023 роки».

Доповідач – Григоришин Р.М., директор Департаменту інвестиційної
та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму
обласної державної адміністрації.
2.12. Про затвердження Антикорупційної програми Одеської обласної
ради на 2022-2024 роки.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
2.13. Про затвердження обласної програми розвитку освіти Одещини
на 2022-2024 роки.
Доповідач – Лончак О.А., директор Департаменту освіти ті науки
обласної державної адміністрації.
2.14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня
2017 року № 581-VII «Про затвердження обласної комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2021 роки».
2.15. Про затвердження обласної комплексної програми розвитку
фізичної культури і спорту в Одеській області на 2022-2024 роки.
Доповідач – Кольчак В.А., начальник управління фізкультури і спорту
обласної державної адміністрації.
2.16. Про затвердження Програми «Одеська область – 90» на 2022 рік.
2.17. Про внесення змін до рішення Одеської обласної ради від
19 серпня 2021 року № 278-VIII «Про затвердження Програми підтримки
місцевих органів виконавчої влади Одеської області з питань реалізації
реформ та делегованих місцевими радами повноважень на 2021 рік».
Доповідач – Зінченко М.А., директор Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
3. Про бюджет та фінанси
3.1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня
2020 року № 43-VІII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік».
3.2. Про обласний бюджет Одеської області на 2022 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.
4. Про створення, ліквідацію, зміну найменування, затвердження
статутів комунальних підприємств, установ, внесення змін до них, про їх
діяльність
4.1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 серпня
2021 року № 286-VIII «Про припинення Комунального підприємства
«Одеська обласна енергозберігаюча компанія» шляхом його ліквідації».
Доповідач – Соколік Л.О., начальник Управління обласної ради з
майнових відносин.

4.2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19 серпня
2021 року № 292-VIII «Про утворення Комунальної установи «Обласний
центр молдавської культури».
4.3. Про присвоєння імені Емілії Євдокимової Комунальній установі
«Обласний центр естетичного виховання».
4.4. Про присвоєння імені Давида Ойстраха Комунальній установі
«Одеська обласна філармонія».
4.5. Про створення Комунального закладу «Морський пластовий
центр» Одеської обласної ради».
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
Співдоповідач – Митрофанський С.В., депутат обласної ради.
4.6. Про створення наглядових рад комунальних закладів педагогічної
фахової передвищої освіти, що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області.
4.7. Про зміну назви Комунального закладу «Кароліно-Бугазький
обласний ліцей Одеської обласної ради», 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.
4.8. Про призначення на посаду директора КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «БЮРО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ», що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
повноваження з управління яким делеговано обласній державній
адміністрації.
Доповідач – Стоянова А.А., директор Департаменту аграрної політики,
продовольства та земельних відносин обласної державної адміністрації.
4.9. Про призначення на посаду директора Одеського дитячого
будинку-інтернату, що перебуває у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, повноваження з управління яким делеговано
обласній державній адміністрації.
Доповідач – Дементьєва Т.М., директор Департаменту соціальної та
сімейної політики обласної державної адміністрації.
5. Про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
5.1. Про передачу спеціалізованих автобусів для перевезення школярів
(шкільних автобусів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Одеської області у власність відповідних територіальних громад
Одеської області.
Доповідач – Лончак О.А., директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації.

5.2. Про передачу окремого індивідуально визначеного майна зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у
державну власність до сфери управління Одеської обласної державної
адміністрації.
Доповідач – Радулов Д.Д., директор Департаменту економічної
політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації.
5.3. Про надання згоди на передачу з комунальної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області у державну
власність цілісного майнового комплексу Комунальної установи «Одеський
художній музей» за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 5А.
Доповідач – Олійник О.В., директор Департаменту культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної
державної адміністрації.
5.4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 квітня
2021 року № 158-VIII «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».
5.5. Про передачу периферійного обладнання зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області до комунальної власності
територіальних громад області.
5.6. Про передачу театральних крісел глядацької зали зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до комунальної
власності територіальних громад області.
5.7. Про передачу автомобіля зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області до комунальної власності територіальної
громади Великоплосківської сільської ради Роздільнянського району.
5.8. Про передачу автомобіля зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області до комунальної власності територіальної
громади Ананьївської міської ради Подільського району.
5.9. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якими здійснює
обласна рада.
5.10. 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».
Доповідач – Соколік Л.О., начальник управління обласної ради з
майнових відносин.
5.11. Про визначення фондом житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб будівлі, що перебуває у спільній власності сіл,
селищ, міст Одеської області та розташована за адресою: вул. Успенська, 4,
м. Одеса.

Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
5.12. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Одеської області у власність відповідних територіальних
громад Одеської області.
5.13. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Одеської області у власність відповідної територіальної
громади Одеської області.
Доповідач – Одарій-Захар’єва Н.В., директор Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації.
6. Про земельні правовідносини
6.1. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Приморська,
186, с. Кароліно-Бугаз, орієнтовною площею 3,8119 га, у постійне
користування Комунальному закладу «Кароліно-Бугазький обласний ліцей
Одеської обласної ради» з цільовим призначенням В.03.02 Для будівництва
та обслуговування будівель закладів освіти.
6.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель, що знаходиться у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області в особі Одеської обласної ради за адресою:
місто Одеса, вулиця Вавілова, 60.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
6.3. Про зміну меж (розширення) території ландшафтного заказника
місцевого значення «Баранівський ліс».
6.4. Про оголошення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Дендропарк Таїровський».
6.5. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення
«Ряснопіль» на території Березівського району Одеської області.
Доповідач – Буланович П.Г., директор Департаменту екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації.
7. Інші питання, віднесені до компетенції обласної ради
7.1. Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу
архітектурну концепцію на тему «Архітектурне майбутнє України «Країна
мрій» серед студентів Одеської державної академії будівництва та
архітектури, Одеського художнього фахового коледжу ім. М.Б. Грекова та
учнів художньої школи № 1 ім. К.К. Костанді.
Доповідач – Бєлєнко Н.В., начальник управління з питань
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
7.2. Про затвердження списку присяжних для Котовського
міськрайонного суду Одеської області.

Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
7.3. Про дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів
(заготівлю очерету) фізичній особі-підприємцю Домніну Віктору
Федоровичу у межах регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» у
2021 році.
Доповідач – Волканов В.Д., голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям
та ліквідації їх наслідків.
7.4. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Абрамченка А.В. та Грамотою Верховної Ради
України Мосійчука В.Л.
7.5. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Козленка П.Ю.
7.6. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Беніцького А.С. та Грамотою Верховної Ради
України Бахчевана Є.Ф., Горошко В.В.
7.7. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Зінченко М.А.
7.8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 квітня
2021 року № 165-VIII «Про щорічний обласний конкурс «Найкращий
сільський населений пункт із благоустрою Одеської області».
7.9. Про надання цільової адресної допомоги, що перевищує граничний
розмір за відповідним напрямом.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
7.10. Про приєднання Одеської обласної ради до Європейської хартії
рівності жінок і чоловіків.
Доповідач – Чухало Ю.О., голова депутатської групи «Рівні
можливості» в Одеській обласній раді.
7.11. Про проведення перевірки закладів охорони здоров’я області,
визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, на предмет належного
ставлення медичних працівників до своїх професійних обов’язків.
Доповідач – Фрейман Я.М., керівник депутатської фракції «ПАРТІЯ
ШАРІЯ» в Одеській обласній раді.
8. Звернення депутатів
8.1. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалась із
забезпеченням природним газом для опалення бюджетних установ та
закладів соціальної сфери Одеської області, які мають власні котельні.
Доповідач – Радковський О.В., керівник депутатської фракції
«Батьківщина» в Одеській обласній раді.

8.2. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я
України щодо необхідності впровадження механізму закупівель лікарських
засобів за договорами керованого доступу з метою забезпечення прав хворих
громадян України на орфанні захворювання.
Доповідач – Митрофанський С.В., депутат обласної ради.
8.3. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів
України щодо встановлення соціальної рівності серед осіб з інвалідністю з
дитинства.
Доповідач – Лебедєв Р.С., начальник юридичного управління апарату
обласної ради.
8.4. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавчих
актів України в частині перерахунку пенсій державним службовцям та
посадовим особам місцевого самоврядування.
8.5. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Прем’єрміністра України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності
термінового проведення берегоукріплювальних робіт захисної дамби на
97 км річки Дунай задля недопущення техногенно-екологічної катастрофи у
Придунайському регіоні Одеської області.
Доповідач – Шкарівський В.М., депутат обласної ради.
8.6. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо заходів, спрямованих на
соціальний захист населення й удосконалення порядку призначення
житлових субсидій у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житловокомунальні послуги.
Доповідач – Корж С.О., депутат обласної ради.
Співдоповідач – Шмушкович М.В., керівник депутатської фракції
Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в Одеській обласній
раді.
8.7. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо
необхідності відшкодування витрат за розміщення протягом 2014-2016 років
внутрішньо переміщених осіб.
8.8. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з
питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування,
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів, Національної служби здоров’я України щодо зміни підходів
до лікування та утримання психічно хворих осіб.

8.9. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з
питань освіти, науки та інновацій, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства соціальної політики України, Національної соціальної сервісної
служби України щодо подовження термінів виконання Прикінцевих
положень Закону України «Про освіту» у частині припинення
функціонування закладів освіти для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Доповідач – Фабрикант С.С., депутат обласної ради.
8.10. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до голів
районних рад, голів об’єднаних територіальних громад області, районних
адміністрацій, з метою впровадження європейських гуманних цінностей та
стандартів зі ставлення до тварин.
8.11. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до голів
районних рад, голів об’єднаних територіальних громад області, керівників
відповідних структурних підрозділів обласної та районних державних
адміністрацій, місцевих і районних рад щодо прискорення затвердження
Плану заходів зо виконання Національного плану дій з реалізації Конвенції
про права осіб з інвалідністю в Одеській області на період до
2025 року.
8.12. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Головного
управління Національної поліції в Одеській області, відділу ювенальної
превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області,
щодо створення в Одеській області єдиного центру з пошуку дітей.
Доповідач – Афанасьєва Т.В., депутат обласної ради.
8.13. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Прем’єрміністра України, Міністерства культури та інформаційної політики України,
Голови Державного агентства України з питань кіно про скасування
державного фінансування (за рахунок платників податків) кінопроєкту «Мій
юний принц», що пропагує одностатеві відносини й ображає морально-етичні
погляди та переконання громадян України.
Доповідач – Унгурян В.Я., голова депутатської групи «За духовність,
моральність та здоров’я Одещини» в Одеській обласній раді.
8.14. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів України щодо необхідності
виділення коштів з державного бюджету на утилізацію металевої ртуті та її
відходів.
Доповідач – Кобильніков О.Б., депутат обласної ради.

8.15. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Міністерства інфраструктури України щодо вирішення
проблеми знешкодження небезпечних хімічних речовин з могильника
отрутохімікатів на території Дачненської територіальної громади Одеського
району Одеської області в районі села Алтестове та проведення реабілітації
території.
Доповідач – Волканов В.Д., голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям
та ліквідації їх наслідків.
8.16. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо
інформування про стан взаємовідносин споживачів газу в Одеський області з
компаніями АТ «Одесагаз» і ТОВ «Одесагаз-Постачання».
Доповідач – Абашев Р.А., депутат обласної ради.
8.17. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Президента
України Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Герой України
(посмертно) Васильєву Дмитру Володимировичу, командиру 2 механізованої
роти 28 окремої гвардійської механізованої бригади Сухопутних військ
Збройних Сил України, кавалеру ордена Богдана Хмельницького
ІІ і ІІІ ступеня.
Доповідач – Кутателадзе О.Д., депутат обласної ради.
8.18. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної
Ради України та Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та
земельної політики щодо найшвидшого розгляду та підтримки проєкту
Закону України «Про організації водокористувачів та стимулювання
гідротехнічної меліорації земель» (реєстраційний номер 5202-д від
13.08.2021) підготовленого до другого читання та прийняття його в цілому.
Доповідач – Стоянова А.А., голова депутатської групи «Аграрна
Одещина» в Одеській обласній раді.
8.19. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до
Уповноваженого із захисту державної мови щодо недопущення
перейменування міста Южного.
Доповідач – Буяновський А.О., депутат обласної ради.
9. Депутатські запити
10. Різне

