
ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
пленарного засідання сімнадцятої сесії обласної ради

03 березня 2023 року

1. Інші питання, віднесені до компетенції обласної ради
1.1. Про утворення лічильної комісії.
1.2.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  19  лютого

2021 року № 101-VIII «Про затвердження Порядку надання цільової адресної
допомоги  сім’ям,  які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  та
малозабезпеченим верствам населення Одеської області».

1.3.  Про  клопотання  щодо  нагородження  Грамотою  Верховної  Ради
України Григораша В.В., Курка В.Ф. та Маковейчука Ю.І.

1.4.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  03  березня  
2020  року  № 1275-VII  «Про обрання  до  складу  поліцейської  комісії  № 7
Департаменту патрульної поліції представників громадськості».

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

1.5.  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
у 2022 році. 

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

1.6.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  19  серпня
2021  року  №  265-VIII «Про  організацію  навчального  процесу  в  закладах
охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Одеської області».

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

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

1.8.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  02  грудня
2022  року  №  489-VIII «Про  наявність  обставин  непереборної  сили  на
території  Одеської  області  та  перелік  суб’єктів  господарювання,  що
постраждали внаслідок таких обставин».

Доповідач – Стоянова А., директор Департаменту  аграрної  політики,
продовольства  та  земельних  відносин  обласної  державної  (військової)
адміністрації.

1.9. Про надання цільової адресної допомоги, що перевищує граничний
розмір за відповідним напрямом.

Доповідач  –  Новицька  О., начальник  управління  фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат
апарату обласної ради.



2. Про бюджет та фінанси
Про звіт  Одеської  обласної  державної  (військової)  адміністрації  про

виконання обласного бюджету Одеської області за 2022 рік.
Доповідач –  Зінченко М., директор Департаменту фінансів  обласної

державної (військової) адміністрації.

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

3.1.  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».

3.2.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  02  грудня
2022  року  №  481-VIII «Про  припинення  Комунального  підприємства
«Одесаоблфарм» шляхом його ліквідації».

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

3.3.  Про  припинення  Комунального  некомерційного  підприємства
«Одеська обласна дитяча (шкірно-венерологічна) лікарня» Одеської обласної
ради» шляхом приєднання до Комунального некомерційного підприємства
«Одеський  регіональний  клінічний  протипухлинний  центр»  Одеської
обласної ради».

3.4.  Про  припинення  Комунального  некомерційного  підприємства
«Лікувально-діагностичний  центр  інфекційних  хвороб»  Одеської  обласної
ради» шляхом приєднання до Комунального некомерційного підприємства
«Одеський  обласний  центр  екстреної  медичної  допомоги  і  медицини
катастроф» Одеської обласної ради».

3.5.  Про  припинення  Комунального  некомерційного  підприємства
«Одеська  обласна  клінічна  стоматологічна  поліклініка»  Одеської  обласної
ради» шляхом приєднання до Комунального некомерційного підприємства
«Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Одеської обласної
ради».

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

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

Доповідач – Барський О., депутат обласної ради.
3.7.  Про  звільнення  Папіж  Т.М.  з  посади  генерального  директора

Комунальної установи «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи».
3.8. Про звільнення Полясного В.О. з посади генерального директора

Комунального  некомерційного  підприємства  «Одеський  регіональний
клінічний протипухлинний центр» Одеської обласної ради».

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



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

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

4.1.  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».

4.2.  Про  прийняття  об’єктів  нерухомого  майна  зі  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Біляївського району Одеської області,
який ліквідовано,  до спільної  власності  територіальних громад сіл,  селищ,
міст Одеської області.

4.3.  Про  передачу  зі  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,
селищ, міст Одеської області до комунальної власності Лиманської селищної
територіальної громади Роздільнянського району Одеської області майнового
комплексу  Комунального  закладу  «Лиманська  спеціальна  школа  Одеської
обласної ради».

4.4.  Про  передачу  автомобіля  зі  спільної  власності  територіальних
громад  сіл,  селищ,  міст  області  у  комунальну  власність  територіальної
громади Савранської селищної ради Подільського району.

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

4.5. Про передачу автомобіля швидкої медичної допомоги зі спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської  області  у
комунальну  власність  Березівської  міської  територіальної  громади  в  особі
Березівської міської ради Одеської області.

4.6. Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Одеської області у спільну власність територіальних громад
Одеської області.

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

5. Про земельні правовідносини
5.1.  Про  припинення  права  постійного  користування  земельною

ділянкою  Комунального  некомерційного  підприємства  «Одеська  обласна
клінічна стоматологічна поліклініка» Одеської обласної ради» і передачу її в
постійне  користування  Комунальному  некомерційному  підприємству
«Одеський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Одеської обласної
ради».

5.2.  Про  припинення  права  постійного  користування  земельною
ділянкою Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний
шкірно-венерологічний диспансер» Одеської обласної ради» і передачу її в
постійне  користування  Комунальному  некомерційному  підприємству
«Одеський  регіональний  клінічний  протипухлинний  центр»  Одеської
обласної ради».



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

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

обласної  державної  (військової)  адміністрації  щодо  виділення  субвенції  з
обласного бюджету районним бюджетам на забезпечення окремих видатків
районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень.

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

6.2.  Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Міністерства
внутрішніх  справ  України  та  Національної  поліції  України  стосовно
проведення  перевірки  щодо  відповідності  займаній  посаді  начальника
Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України Дмитра Хмарука.
         Доповідач – Крук Ю., голова постійної комісії обласної ради з питань
транспортно-комунікаційної інфраструктури, морегосподарського комплексу
та цифрового розвитку.
         Співдоповідач – Семенцов О., голова постійної комісії обласної ради з
питань  правової  політики,  забезпечення  законності  та  правопорядку,
боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

7. Про діяльність обласної ради та її органів
7.1. Про Почесну грамоту Одеської обласної ради та Подяку Одеської

обласної ради.
Доповідач – Радковський О., перший заступник голови обласної ради.
7.2. Про  дострокове  припинення  повноважень  депутата

Одеської обласної ради VІІІ скликання Осіпова В.О.
7.3. Про  дострокове  припинення  повноважень  депутата

Одеської обласної ради VІІІ скликання Ігнатькова О.Ю.
7.4. Про  дострокове  припинення  повноважень  депутата

Одеської обласної ради VІІІ скликання Казимирова О.А.
Доповідач – Діденко Г., голова обласної ради.

8. Депутатські запити

9. Різне 


