
ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
пленарного засідання п’ятнадцятої позачергової сесії обласної ради

1. Про діяльність обласної ради та її органів
1.1. Про утворення лічильної комісії.
1.2.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  18  грудня

2020 року № 10-VIII «Про затвердження Регламенту Одеської обласної ради
VIII скликання».

1.3.  Про затвердження  Правил етичної  поведінки депутатів  Одеської
обласної ради VIII скликання.

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

          2. Інші питання, віднесені до компетенції обласної ради
          2.1. Про клопотання депутатів Одеської обласної ради до Президента
України, Одеської обласної військової адміністрації щодо присвоєння звання
Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно командиру
28-ї  окремої  механізованої  бригади  імені  Лицарів  Зимового  походу
полковнику Віталію Гуляєву.

Доповідач – Вітікач В., депутат обласної ради.
2.2.  Про  клопотання  щодо  нагородження  Почесною  грамотою

Верховної  Ради  України  та  Грамотою  Верховної  Ради  України  з  нагоди
120-річчя заснування Одеського національного технологічного університету.

Доповідач – Зінченко М., депутат обласної ради.
2.3.  Про інформацію начальника Головного управління Національної

поліції в Одеській області Семенишина М. про результати діяльності органів
та підрозділів Головного управління Національної поліції в Одеській області
за 2021 рік та за перше півріччя 2022 року.

Доповідач  – Семенишин  М., начальник  Головного  управління
Національної поліції в Одеській області.

2.4. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
за  внесок  молоді  у  розвиток  парламентаризму,  місцевого  самоврядування
секретарю  постійної  комісії  Одеської  обласної  ради  з  питань  економіки,
промисловості,  підприємництва,  регуляторної  політики  та  інвестиційної
діяльності Бехоєву М.С-А.

2.5.  Про  делегування  представників  від  Одеської  обласної  ради  до
органів заснування та управління установи «Агенція регіонального розвитку
Одеської області».

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

3. Про цільові програми, концепції та містобудування
Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  17  грудня

2021  року  №  337-VIII «Про  затвердження  Антикорупційної  програми
Одеської обласної ради на 2022-2024 роки».

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



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

4.1.  Про  затвердження  передавального  акта  Комунальної  установи
«Одеське обласне патологоанатомічне бюро».

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

4.2.  Про  затвердження  передавального  акта Комунального
підприємства «Автобаза санітарного транспорту». 

Доповідач  –  Парамонова  І., заступник  начальника  управління  –
начальник  відділу  ресурсного  забезпечення  медичних  установ  управління
координації  реформ Департаменту  охорони  здоров’я  обласної  державної
(військової) адміністрації.

           5. Про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області
          5.1. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності
до  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської
області станцій супутникового зв’язку «Starlink».

5.2.  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».

5.3.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  24  грудня  
2020 року № 47-VIIІ «Про утворення конкурсної комісії з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».

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

5.4.  Про  передачу  медичного  обладнання  зі  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської  області  у  комунальну
власність  Доброславської  селищної  територіальної  громади  в  особі
Доброславської селищної ради Одеської області.

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

5.5.  Про  прийняття  з  державної  власності  цілісних  майнових
комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області.

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

6. Про земельні правовідносини
6.1.  Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)

меж  адміністративно-територіальної  одиниці  –  міста  Балти  Подільського
району Одеської області.

Доповідач – Гінак А., депутат обласної ради.



6.2. Про дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів (вилов
водних  біоресурсів  з  метою  рибальства)  Товариству  з  обмеженою
відповідальністю  фірмі  «ЛІМАН»  у  межах  регіонального  ландшафтного
парку «Тилігульський» у 2022 році.

6.3. Про дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів (вилов
водних біоресурсів з метою рибальства) Приватному підприємству «ГЄРА» у
межах регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» у 2022 році.

6.4. Про дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів (вилов
водних  біоресурсів  з  метою  рибальства)  Приватному  підприємству
«ТИЛІГУЛ  ПЛЮС»  у  межах  регіонального  ландшафтного  парку
«Тилігульський» у 2022 році.

6.5. Про дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів (вилов
водних  біоресурсів  з  метою  рибальства)  Приватному  підприємству
«ТИЛІГУЛ» у межах регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» у
2022 році.

  6.6. Про дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів (вилов
водних  біоресурсів  з  метою  рибальства)  Приватному  підприємству
«ЧОРНОМОРЕЦЬ-ОВ»  у  межах  регіонального  ландшафтного  парку
«Тилігульський» у 2022 році.

Доповідач – Волканов В., депутат обласної ради.
Співдоповідач  –  Лебедєв  Р., начальник  юридичного  управління

апарату обласної ради.

7. Звернення депутатів
          Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Одеського міського
голови  та  Одеської  міської  ради  щодо  присвоєння  одній  із  вулиць  міста
Одеси назви на честь імені Володимира Філіпчука.

Доповідач – Афанасьєва Т., депутат обласної ради.

8. Депутатські запити

9. Різне 


