
                                                                         Доопрацьований проєкт рішення
                                                                       станом на 30.11.2022 р.

У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про план роботи Одеської обласної ради VIII скликання
та план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2023 рік

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  5,  7,  32  Закону  України  «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
підрозділу 3.1. розділу 3 Регламенту Одеської обласної ради VІIІ скликання
обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи Одеської обласної ради та план діяльності з
підготовки регуляторних актів на 2023 рік (додатки 1, 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної
ради.

Проєкт рішення підготовлений 
апаратом обласної ради та 
внесений головою обласної ради



Додаток 1
до рішення обласної ради
від ____ _________ 2022 року
№ ____-VІІI

ПЛАН РОБОТИ
Одеської обласної ради VІIІ скликання на 2023 рік

1. Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій обласної ради

1.1. Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік.
1.2. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку та

культурного розвитку Одеської області за 2022 рік (у разі потреби).
1.3.  Про  затвердження  Програми  соціально-економічного  та

культурного розвитку Одеської області на 2023 рік (у разі потреби).
1.4.  Звіт  про  виконання  Програми  соціально-економічного  та

культурного  розвитку  Одеської  області  за  I  півріччя  2023  року  (у  разі
потреби).

1.5.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  17  грудня
2021 року № 338-VIII «Про затвердження обласної програми розвитку освіти
Одещини на 2022-2024 роки» (у разі потреби).

1.6.  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» (у разі потреби).

1.7.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  18  червня
2021  року  №  202-VІII  «Про  затвердження  регіональної  програми  «Ліси
Одещини на 2021-2025 роки» (у разі потреби).

1.8.  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» (у разі потреби).

1.9.  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» (у разі потреби).

1.10.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  24  грудня  
2020  року  №  38-VIII «Про  затвердження  обласної  комплексної  програми
соціальної  підтримки  населення  на  2021-2023  роки  «Соціальний  захист
населення в Одеській області» (у разі потреби).

1.11.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  24  грудня  
2020  року  №  40-VIIІ  «Про  затвердження  обласної  цільової  програми
«Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки» (у разі потреби).



1.12.  Про затвердження Програми розвитку архівної справи на 2023-
2026 роки.

1.13.  Про затвердження регіональної комплексної програми з охорони
довкілля на 2022-2026 роки.

1.14.  Про  затвердження  місцевих  правил  плавання  для  малих,
спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на
воді в Одеській області (затвердження у новій редакції).

1.15. Про погодження обсягів регіонального замовлення на підготовку
фахівців та робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

1.16.  Про передачу медичного обладнання та автомобілів зі  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської  області  у
комунальну власність для закладів охорони здоров’я.

1.17.  Про  оптимізацію  закладів  охорони  здоров’я  обласного
підпорядкування.

1.18.  Про створення,  припинення,  реорганізацію,  ліквідацію та зміну
назв  комунальних  підприємств,  установ,  організацій  та  закладів,
комунальних  некомерційних  підприємств,  що  перебувають  у  спільній
власності  територіальних громад сіл,  селищ, міст області,  затвердження їх
статутів (у разі потреби).

1.19. Про укладання, продовження строку дії контрактів, призначення
та звільнення з посад керівників комунальних некомерційних підприємств,
комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, що перебувають
у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.20.  Про  внесення  змін  до  Переліку  об’єктів  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації.

1.21.  Про  внесення  змін  до  Переліку  об’єктів  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якими здійснює
обласна рада.

1.22.  Про  затвердження  Переліку  другого  типу  об’єктів  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської  області,  що
підлягають передачі в оренду без проведення аукціону.

1.23.  Про  надання  дозволів  на  спеціальне  використання  природних
ресурсів  у  межах  територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду
місцевого значення (у разі потреби).

1.24. Про звіти депутатів Одеської обласної ради VІІІ скликання про
свою роботу за 2023 рік.

1.25. Про план роботи Одеської обласної ради VIII скликання та план
діяльності з підготовки регуляторних актів на 2024 рік.

1.26.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  24  грудня
2020 року № 35-VIII «Про персональний склад постійних комісій Одеської
обласної ради VIII скликання (у разі потреби).

1.27. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Одеської області»
(у разі потреби). 



1.28. Про клопотання щодо нагородження нагородами Верховної Ради
України (у разі потреби).

1.29.  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» (у разі потреби).

1.30. Про встановлення надбавки за вислугу років керівництву обласної
ради (у разі потреби).

1.31. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування
керівництву обласної ради (у разі потреби).

2. Питання для розгляду та вивчення 
постійними комісіями обласної ради

2.1. Постійна комісія обласної ради з питань бюджету, фінансово-
економічної політики та банківської діяльності

2.1.1.  Про  розгляд  звіту  обласної  державної  адміністрації  про
виконання обласного бюджету Одеської області за 2022 рік.

2.1.2. Про розгляд звернень щодо внесення змін до обласного бюджету
Одеської області на 2023 рік.

2.1.3. Про обласний бюджет Одеської області на 2024 рік.

2.2.  Постійна  комісія  обласної  ради  з  питань  архітектури,
будівництва, регіонального розвитку та культурної спадщини

2.2.1.  Про  виконання  рішення  обласної  ради  від  21  грудня  
2017 року № 583-VII «Про затвердження комплексної програми реставрації
та  збереження  Аккерманської  фортеці  й  розвитку  інфраструктури  у  
м. Білгороді-Дністровському на 2018-2022 роки».

2.2.2.  Про виконання  рішення  обласної  ради  від  21  грудня  
2018 року № 835-VII «Про затвердження комплексної регіональної програми
забезпечення житлом в Одеській області на 2019-2022 роки».

2.2.3.  Про  хід  виконання рішення  обласної  ради  від  18  червня
2021 року № 203-VIII «Про затвердження регіональної програми з підтримки
індивідуального  житлового  будівництва  на  селі  «Власний  дім»  на  
2021-2025 роки».

2.3.  Постійна  комісія  обласної  ради  з  питань  транспортно-
комунікаційної  інфраструктури,  морегосподарського  комплексу  та
цифрового розвитку 

2.3.1.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  19  лютого
2021  року  № 63-VIII  «Про затвердження  регіональної  програми цифрової
трансформації Одеської області на 2021-2023 роки».

2.3.2. Про розгляд питань щодо розміщення на території області нових
підприємств,  а  також  реконструкції,  розширення,  ліквідації  діючих



підприємств та об’єктів у сфері транспорту, морегосподарського комплексу,
а також зв’язку та інформатизації.
          2.3.3. Про  розгляд питань щодо сприяння ефективній діяльності та
розвитку об’єктів поштового зв’язку на території області. 
          2.3.4. Про розгляд питань щодо реалізації державної політики у сфері
транспорту,  автомобільних  доріг,  морегосподарського  комплексу,  зв’язку,
електронних комунікацій та цифрової трансформації для задоволення потреб
регіону, населення його районів і територіальних громад.
         2.3.5. Участь у підготовці заходів, спрямованих на ефективну взаємодію
усіх  видів  транспорту,  координація  діяльності  відповідних  підприємств,
установ  та  організацій  автодорожнього,  морського,  залізничного,
авіаційного, автомобільного, річкового транспорту, підприємств та установ
зв'язку, суб’єктів розвитку цифрової інфраструктури в області.

2.4.  Постійна комісія обласної  ради з  питань управління майном
спільної власності територіальних громад області

2.4.1.  Про  здійснення  контролю  за  ефективністю  використання  та
забезпеченням  збереження  майна,  закріпленого  за  комунальними
підприємствами, установами, закладами та організаціями обласної ради.

2.4.2. Про укладання, продовження строку дії контрактів та звільнення
з  посад  керівників  комунальних  підприємств,  установ,  організацій  та
закладів,  комунальних  некомерційних  підприємств,  що  перебувають  у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.4.3. Про здійснення контролю за ходом приватизації майна спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області,  додержанням
законодавства України про приватизацію та аналіз її наслідків.

2.4.4.  Про  створення  обласною  радою  комунальних  підприємств,
комунальних некомерційних підприємств, установ, організацій та закладів, їх
реорганізацію та ліквідацію.

2.4.5.  Про  вилучення  зі  складу  цілісних  майнових  комплексів
підприємств,  установ,  організацій  та  закладів  обласної  ради  окремих
структурних підрозділів будівель,  споруд та майна,  яке неефективно ними
використовується.

2.4.6.  Про  приймання-передачу  майна  у  спільну  власність
територіальних громад області від інших суб’єктів.

2.4.7.  Про  внесення  пропозицій  щодо  надання  пільг  за  орендними
ставками  підприємствам,  установам,  організаціям  незалежно  від  форм
власності в частині надходжень до обласного бюджету Одеської області,  а
також  щодо  розподілу  орендної  плати  за  користування  майном  спільної
власності територіальних громад області, управління яким здійснює обласна
рада.

2.4.8.  Участь у здійсненні контролю за ефективністю використання та
забезпеченням  збереження  майна,  закріпленого  за  комунальними



підприємствами,  установами,  закладами  та  організаціями  обласної  ради,
попередній розгляд питань щодо призначення та звільнення їх керівників.

2.4.9.  Погодження  проєктів  програм  (планів)  приватизації  майна
спільної власності територіальних громад області та ініціювання подання їх
на затвердження обласній раді.

2.4.10.  Розгляд  питань  щодо  надання  в  оренду  або  передачу  третім
особам  на  інших  підставах  цілісних  (єдиних)  майнових  комплексів
комунальних підприємств обласної ради, їх структурних підрозділів.

2.4.11.  Участь  у  здійсненні  контролю за  виконанням умов договорів
оренди та інших договорів щодо передачі третім особам з будь-яких підстав
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

2.4.12.  Ініціювання  та  участь  у  проведенні  інвентаризації  майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

2.4.13. Розробка, аналіз та надання пропозицій до проєктів нормативно-
правових актів  та  інших документів  з  питань управління майном спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

2.4.14.  Участь  у  проведенні  робіт  з  приймання-передачі  майна  у
спільну власність територіальних громад області від інших суб’єктів. 

2.4.15.  Здійснення  контролю  за  ходом  приватизації  майна  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області,  додержанням
законодавства України про приватизацію та аналізу її наслідків.

2.5. Постійна комісія обласної ради з питань земельних відносин та
адміністративно-територіального устрою

2.5.1.  Здійснення  контролю  за  рішеннями  обласної  ради  про
перейменування  адміністративно-територіальних  одиниць  і  населених
пунктів Одеської області.

2.5.1.  Здійснення  контролю  за  рішеннями  обласної  ради  про
погодження  проєктів  землеустрою  щодо  встановлення  (зміну)  меж
адміністративно-територіальних одиниць Одеської області.

2.6.  Постійна  комісія  обласної  ради  з  питань  житлово-
комунального  господарства,  паливно-енергетичного  комплексу  та
енергозбереження

2.6.1.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  03  березня  
2020  року  №  1231-VІІ  «Про  затвердження  Регіональної  програми  з
благоустрою населених пунктів Одеської області на 2020-2024 роки».

2.6.2.  Про  виконання  рішення  обласної  ради  від  03  березня  
2020 року № 1233-VІІ  «Про затвердження регіональної  цільової  програми
енергоефективності Одеської області на 2020-2022 роки».

2.6.3. Про хід виконання рішення обласної ради від 16 квітня 2021 року

№  141-VIII «Про  затвердження  регіональної  програми  «Питна  вода
Одещини» на 2021-2024 роки».



2.6.4. Про укладання, продовження строку дії контрактів та звільнення
з  посад  керівників  комунальних  підприємств,  установ,  організацій  та
закладів,  комунальних  некомерційних  підприємств,  що  перебувають  у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.7. Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та
соціальної політики

2.7.1. Про хід виконання рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року
№  1171-VІІ  «Про  затвердження  комплексної  програми  запобігання  та
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення
гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року».

2.7.2.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  24  грудня  
2020  року  №  38-VІIІ  «Про  затвердження  обласної  комплексної  програми
соціальної  підтримки  населення  на  2021-2023  роки «Соціальний  захист
населення в Одеській області».

2.7.3.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  24  грудня  
2020  року  №  40-VІIІ  «Про  затвердження  обласної  цільової  програми
«Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки».

2.8.  Постійна  комісія  обласної  ради  з  питань  економіки,
промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної
діяльності

2.8.1. Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  03  березня
2020  року  №  1229-VII «Про  затвердження  Плану  заходів  із  реалізації  у
2021-2023  роках  Стратегії  розвитку  Одеської  області  на  період
2021-2027 роки».   

2.8.2. Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради
від 03 березня 2020 року № 1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку
Одеської області на період 2021-2027 років».

2.8.3. Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  24  грудня
2020   року   №  40-VІІI  «Про  затвердження  обласної  цільової  програми
«Здоров’я Одещини на 2021-2023 роки».

2.8.4.  Про  хід  виконання  рішення   обласної    ради    від  24  грудня
2020  року  №  38-VIII  «Про  затвердження  обласної  комплексної  програми
соціальної  підтримки  населення  на  2021-2023  роки  «Соціальний  захист
населення в Одеській області».

2.8.5. Про  хід  виконання  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».

2.8.6.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  19  лютого
2021 року № 70-VIII «Про затвердження Програми висвітлення діяльності
Одеської обласної ради у засобах масової інформації на 2021-2023 роки».



2.8.7. Про   хід   виконання   рішення   обласної   ради від  19 лютого
2021  року  № 69-VIIІ  «Про затвердження  Програми  розвитку  туризму та
курортів в Одеській області на 2021-2023 роки».

2.8.8.  Про   хід   виконання   рішення   обласної   ради від 19 лютого
2021  року  №  64-VIII «Про  затвердження  Програми  розвитку
конкурентоспроможності  малого та середнього підприємництва в Одеській
області на 2021-2023 роки».

2.8.9.  Про   хід   виконання   рішення   обласної   ради від 19 лютого
2021 року № 63-VIII   «Про затвердження регіональної програми цифрової
трансформації Одеської області на 2021-2023 роки».

2.8.10. Про   хід   виконання   рішення   обласної   ради від 19 лютого
2021  року  №  66-VIII «Про  затвердження  обласної  цільової  соціальної
програми «Молодь Одещини» на 2021-2025 роки».

2.8.11. Про   хід   виконання   рішення   обласної   ради від 19 лютого
2021  року  №  67-VIII «Про  затвердження  обласної  цільової  комплексної
програми  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  на
2021-2025 роки».

2.9.  Постійна  комісія  обласної  ради  з  питань  освіти,  науки,
молодіжної політики, спорту, культури та туризму

2.9.1. Про укладання, продовження строку дії контрактів, призначення
та звільнення з посад керівників комунальних некомерційних підприємств,
комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, що перебувають
у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.9.2.  Про створення, припинення, реорганізацію, ліквідацію та зміну
назв  комунальних  підприємств,  установ,  організацій  та  закладів,
комунальних  некомерційних  підприємств,  що  перебувають  у  спільній
власності  територіальних громад сіл,  селищ, міст області,  затвердження їх
статутів (у разі потреби).

2.9.3.  Звіт  про  виконання  рішення  обласної  ради  від   20  грудня
2019  року  №  1166-VІІ  «Про  затвердження  обласної  комплексної  програми
«Культура Одещини – 2020-2022 роки».

2.9.4.  Звіт  про  виконання  рішення  обласної  ради  від  16  червня
2019 року № 955-VІІ «Про затвердження програми правової освіти населення
Одеської області на 2019-2022 роки».

2.9.5.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  17  грудня
2021 року  № 338-VIIІ «Про затвердження обласної програми розвитку освіти
Одещини на 2022-2024 роки».

2.9.6.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  17  грудня
2021  року  № 340-VIІI  «Про  затвердження  обласної  комплексної  програми
розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2022-2024 роки».

2.9.7.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  19  лютого
2021  року  №  66-VІІІ «Про  затвердження  обласної  цільової  соціальної
програми «Молодь Одещини» на 2021-2025 роки».



2.9.8.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  19  лютого
2021  року  №  67-VІІІ «Про  затвердження  обласної  цільової  комплексної
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025
роки».

2.9.9.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  19  лютого
2021  року  №  69-VІІІ «Про  затвердження  програми  розвитку  туризму  та
курортів в Одеській області на  2021– 2023 роки».

2.9.10  Про  хід  виконання  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».

2.10. Постійна комісія обласної ради з питань правової політики,
забезпечення  законності  та  правопорядку,  боротьби  з  організованою
злочинністю та корупцією

2.10.1. Про стан боротьби з корупцією в Одеській області за 2023 рік.
2.10.2.  Про  інформацію  начальника  Головного  управління

Національної поліції в Одеській області про результати діяльності органів та
підрозділів  Головного  управління  Національної  поліції  в  Одеській  області
за 2023 рік.

2.10.3.  Про інформацію керівника Одеської обласної прокуратури про
результати діяльності органів прокуратури в Одеській області у 2023 році.
          2.10.4. Заслуховування звітів про виконання регіональних цільових та
комплексних  програм  Одеської  області,  термін  дії  яких  закінчився  у
2022 році.

2.11.  Постійна  комісія  обласної  ради  з  питань  регламенту,
місцевого  самоврядування,  депутатської  діяльності,  зв’язків  з
громадськістю, моралі, етики та гласності, прав людини, свободи слова
та інформації

2.11.1.  Попереднє  обговорення,  погодження  та  подання  на
затвердження  обласною  радою  кандидатур  посадових  осіб  місцевого
самоврядування,  державних  службовців,  інших  осіб,  які  відповідно  до
чинного  законодавства  України  рекомендуються  для  нагородження
Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України.

2.11.2.  Попередній  розгляд  проєктів  актів  обласної  ради  стосовно
дострокового  припинення  повноважень  депутатів  ради,  порушень
депутатами норм депутатської  етики,  а  також норм Закону  України  «Про
статус депутатів місцевих рад» та Регламенту обласної ради.



2.12.  Постійна  комісія  обласної  ради  з  питань  екології,
природокористування,  запобігання  надзвичайним  ситуаціям  та
ліквідації їх наслідків

2.12.1.  Про  хід  виконання  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».

2.12.2.  Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  18  червня
2021  року  №  202-VІII  «Про  затвердження  регіональної  програми  «Ліси
Одещини на 2021-2025 роки».

2.12.3.  Про  надання  у  користування  мисливських  угідь  для  ведення
мисливського господарства або припинення права користування ними (у разі
потреби).

2.12.4.  Про організацію (зміну меж,  категорії  та  скасування статусу)
територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (у разі
потреби).

2.12.5.  Про надання дозволів  на спеціальне використання природних
ресурсів  у  межах  територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду
місцевого значення (у разі потреби).

2.13. Постійна комісія обласної ради з питань міжрегіонального і
міжнародного співробітництва

2.13.1. Про виконання рішення обласної ради від 10 серпня 2020 року
№  1379-VІІ  «Про  затвердження  Програми  реалізації  в  Одеській  області
Стратегії ЄС для Дунайського регіону на 2020-2022 роки».

2.13.2. Про  хід  виконання  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».

2.13.2. Про  хід  виконання  рішення  обласної  ради  від  03  березня  
2020  року  №  1228-VII  «Про  затвердження  Стратегії  розвитку  Одеської
області на період 2021-2027 років».

2.14.  Постійна комісія  обласної  ради з  питань агропромислового
комплексу

2.14.1.  Про  хід  виконання  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».

2.14.2. Про виконання рішення обласної ради від 18 червня 2021 року 
№ 202-VІІІ  «Про затвердження  регіональної  програми «Ліси  Одещини на
2021-2025 роки».



Додаток 2
до рішення обласної ради
від ___ ________ 2021 року
№ ____-VІIІ

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
Одеської обласної ради VIІІ скликання з підготовки регуляторних актів на 2023 рік

№
з/п

Вид 
регуляторного

акта

Назва регуляторного
акта

Обґрунтування необхідності
прийняття регуляторного

акта

Строк
підготовки

Підрозділ,
відповідальний

за розробку

Примітки

1 Рішення 
обласної ради

Про затвердження 
місцевих правил 
плавання для малих, 
спортивних суден і 
водних мотоциклів та
використання засобів 
для розваг на воді в 
Одеській області

Діючі Правила користування 
маломірними суднами на 
водних об’єктах в Одеській 
області не відповідають 
новим нормативно-правовим 
актам, що прийняті у сфері 
організації безпечного 
використання плавзасобів та 
експлуатації баз для стоянок 
маломірних (малих) суден. 
У зв’язку з цим існує потреба
у підготовці нових місцевих 
правил з урахуванням вимог 
чинних нормативно-
правових документів, 
спрямованих на реалізацію 
Закону України «Про 
внутрішній водний 
транспорт»

Протягом 
року

Управління 
забезпечення 
діяльності 
керівництва 
обласної ради 
апарату обласної 
ради

Проєкт буде 
оприлюднений 
на офіційному  
вебсайті 
обласної ради



Пояснювальна записка до доопрацьованого проєкту рішення 
«Про план роботи Одеської обласної ради та план діяльності з

підготовки регуляторних актів на 2023 рік»

            На виконання пункту 6 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 7, 32 Закону України
«Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності»,  підрозділу 3.1.  розділу 3 Регламенту Одеської  обласної ради
VІІІ  скликання,  а  також враховуючи висновки та  рекомендації  постійної
комісії обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту,
культури та туризму від 30 листопада 2022 року № 10/23–9ПК відділом по
роботі  з  депутатським  корпусом  апарату  обласної  ради  підготовлено
доопрацьований проєкт рішення «Про план роботи Одеської обласної ради
та план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2023 рік».

Начальник відділу по роботі
з депутатським корпусом 
апарату обласної ради                                                          Валентина ДИМОВА


