
ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
пленарного засідання тринадцятої позачергової сесії обласної ради

03 червня 2022 року

1. Про діяльність обласної ради та її органів
Про утворення лічильної комісії.
Доповідач  –  Лебедєв  Р., начальник  юридичного  управління  апарату 

обласної ради.

2.  Про створення, ліквідацію, зміну найменування, затвердження 
статутів комунальних підприємств, установ, внесення змін до них, про їх 
діяльність.

2.1.  Про  зміну  назви  Комунального  закладу  «Одеський  навчально-
реабілітаційний центр «Дитина з майбутнім» Одеської  обласної  ради»,  що 
перебуває  у  спільній  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст 
області,  повноваження  з  управління  яким  делеговано  обласній  державній 
адміністрації.

2.2.  Про  зміну  назви  Обласного  закладу  «Спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія ім. Г.С. Раковського», 
що перебуває у спільній власності  територіальних громад сіл,  селищ, міст 
області,  повноваження  з  управління  яким  делеговано  обласній  державній 
адміністрації.

Доповідач  –  Лончак  О., директор  Департаменту  освіти  і  науки 
обласної державної (військової) адміністрації.

2.3.  Про  припинення  комунальної  установи  «Одеське  обласне 
патологоанатомічне  бюро»  шляхом  її  перетворення  на  комунальне 
некомерційне  підприємство  «Одеське  обласне  патологоанатомічне  бюро» 
Одеської обласної ради».

2.4.  Про  зміну  назви  та  затвердження  у  новій  редакції  Статуту 
комунального  некомерційного  підприємства  «Одеський  обласний 
онкологічний диспансер» Одеської обласної ради».

Доповідач  –  Одарій-Захар’єва  Н., директор  Департаменту  охорони 
здоров’я обласної державної (військової) адміністрації.

2.5. Про припинення Комунального підприємства «Облконцертсервіс» 
шляхом його ліквідації.

Доповідач  –  Соколік  Л., начальник  управління  обласної  ради  з 
майнових відносин.

2.6. Про зміну назви комунального підприємства «Одеській обласний 
академічний російський драматичний театр».

Доповідач  –  Олійник  О., директор  Департаменту  культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної 
державної (військової) адміністрації.



3.  Про  об’єкти  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, 
селищ, міст області

3.1.  Про  передачу  спеціалізованих  автомобілів,  призначених  для 
надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг 
працівниками  інклюзивно-ресурсних  центрів  (мобільних  інклюзивно-
ресурсних центрів), зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст  Одеської  області  у  власність  відповідних  територіальних  громад 
Одеської області.

Доповідач  –  Лончак  О., директор  Департаменту  освіти  і  науки 
обласної державної (військової) адміністрації.

3.2.  Про  затвердження  Переліку  закладів  культури  базової  мережі 
обласного рівня.

Доповідач  –  Олійник  О., директор  Департаменту  культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної 
державної (військової) адміністрації.

4. Про земельні правовідносини
4.1.  Про  припинення  права  постійного  користування  земельною 

ділянкою  Комунального  підприємства  «Автопідприємство  по 
обслуговуванню  обласної  ради  та  обласної  державної  адміністрації»  і 
передачу її в постійне користування Управлінню обласної ради з майнових 
відносин.

4.2.  Про  припинення  права  постійного  користування  земельною 
ділянкою Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний 
госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Одеської обласної ради» і передачу її 
в  постійне  користування  Комунальному  некомерційному  підприємству 
«Одеський  обласний  очний  шпиталь  інвалідів  війни»  Одеської  обласної 
ради».

Доповідач  –  Соколік  Л., начальник  управління  обласної  ради  з 
майнових відносин.

4.3.   Про  затвердження  проєкту  землеустрою  щодо  відведення 
земельної ділянки загальною площею 0, 1931 га за адресою: вул. Канатна, 83-
А,  м.  Одеса,  та  надання її  у  постійне користування  Комунальній установі 
«Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної 
адміністрації».

4.4. Про надання у постійне користування Комунальному підприємству 
«Спортивно-концертний  комплекс  Одеський  палац  спорту»  земельної 
ділянки  загальною  площею  2,  0737  за  адресою:  просп.  Шевченка,  31, 
м. Одеса.

Доповідач  –  Лебедєв  Р., начальник  юридичного  управління  апарату 
обласної ради.

5. Інші питання, віднесені до компетенції обласної ради
5.1. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо перейменування селища міського типу Нові Білярі Одеського 



району Одеської  області  на  селище міського  типу  Нові  Біляри  Одеського 
району Одеської області.

5.2. Про деякі питання щодо призначення на посади керівників закладів 
охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Одеської області.

5.3. Про деякі питання щодо призначення на посади керівників закладів 
культури,  що  належать  до  спільної  власності  територіальних  громад  сіл, 
селищ, міст Одеської області.

5.4. Про обрання до складу постійної поліцейської комісії  Головного 
управління  Національної  поліції  в  Одеській  області  представників 
громадськості.

5.5. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради, прийнятих 
у міжсесійний період.

Доповідач  –  Лебедєв  Р.,  начальник  юридичного  управління  апарату 
обласної ради.

6. Звернення депутатів
Про  звернення  депутатів  Одеської  обласної  ради  до  Президента 

України,  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів  України  щодо 
засудження військової агресії  російської федерації  та будь-якої співпраці з 
окупантами.

Доповідач  –  Лебедєв  Р.,  начальник  юридичного  управління  апарату 
обласної ради.

7. Депутатські запити

8. Різне 


