
Доопрацьований станом на 25.11.2022

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 затвердження розпоряджень голови обласної ради, 
прийнятих у міжсесійний період 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права державної
та комунальної власності», враховуючи введення в Україні воєнного стану згідно
з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення
воєнного  стану  в  Україні»  із  внесеними  указами  Президента  України   
від 14 березня 2022 року № 133/2022,  від 18 квітня 2022 року № 259/2022,  
від 17 травня 2022 року № 341/2022 та  від  12 серпня 2022 року № 573/2022  
змінами,  відповідно до рішення обласної ради від 22 вересня 2006 року № 73-V
«Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
управління яким здійснює обласна рада» обласна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити розпорядження голови обласної ради, прийняті у міжсесійний
період, згідно з додатком. 

Проєкт рішення  підготовлений  Управлінням обласної
ради з майнових відносин та внесений головою обласної
ради



Додаток
до рішення обласної ради 
від ___ _________2022 року
№ ____-VIII

Перелік
розпоряджень голови обласної ради, прийнятих у міжсесійний період,

що підлягають затвердженню на сесії обласної ради 

1.  Розпорядження  голови  обласної  ради  від  16  серпня  2022  року  
№  477/2022-ОР  «Про  надання  згоди  на  безоплатну  передачу  з  приватної
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
дизель-генератора».

2.  Розпорядження  голови  обласної  ради  від  18  жовтня  2022  року  
№ 631/2022-ОР «Про передачу автомобіля зі спільної власності територіальних
громад  сіл, селищ, міст Одеської області до комунальної власності Березівської
міської  територіальної  громади  в  особі  Березівської  міської  ради  Одеської
області».

3.  Розпорядження  голови  обласної  ради  від  24  листопада  2022  року  
№ 721/2022-ОР «Про передачу автомобіля зі спільної власності територіальних
громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської  області  до  комунальної  власності
Новоолександрівської сільської територіальної громади Бериславського  району
Херсонської області в особі Новоолександрівської сільської ради».



Пояснювальна записка до проєкту рішення 
«Про затвердження розпоряджень голови обласної ради, 

прийнятих у міжсесійний період»

Враховуючи,  що  у  міжсесійний  період  видані  розпорядження  голови
обласної  ради  з  майнових  питань,  а  саме:  від  16  серпня  2022  року  
№  477/2022-ОР  «Про  надання  згоди  на  безоплатну  передачу  з  приватної
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
дизель-генератора»,  від  18  жовтня  2022  року  №  631/2022-ОР  «Про  передачу
автомобіля  зі  спільної  власності  територіальних  громад   сіл,  селищ,  міст
Одеської області до комунальної власності Березівської міської територіальної
громади в особі Березівської міської ради Одеської області» та від 24 листопада
2022  року  №  721/2022-ОР  «Про  передачу  автомобіля  зі  спільної  власності
територіальних  громад   сіл,  селищ,  міст  Одеської  області  до  комунальної
власності  Новоолександрівської  сільської  територіальної  громади
Бериславського   району  Херсонської  області  в  особі  Новоолександрівської
сільської  ради»,  які  підлягають  затвердженню  сесією  обласної  ради,
Управлінням підготовлено даний проєкт рішення.

Заступник начальника відділу фінансового 
планування та обліку майна                                                         Ганна ДОВБЕНКО  
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