
ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
пленарного засідання шістнадцятої сесії обласної ради

02 грудня 2022 року

1. Про діяльність обласної ради та її органів
1.1. Про утворення лічильної комісії.
1.2.  Про план роботи Одеської обласної ради  VIII скликання та план

діяльності з підготовки регуляторних актів на 2023 рік.
1.3.  Про  звіти  депутатів  Одеської  обласної  ради  VIII  скликання  за  

2022 рік.
Доповідач  –  Лебедєв  Р., начальник  юридичного  управління  апарату

обласної ради.
1.4.  Про  звіт  голови  Одеської  обласної  ради  про  свою діяльність  за

період з 17 листопада 2021 року до 02 листопада 2022 року.
Доповідач – Діденко Г., голова обласної ради.
1.5.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  24  грудня

2020  року  №  28-VIII «Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради
від 18 грудня 2020 року № 10-VIII «Про затвердження Регламенту Одеської
обласної ради VIII скликання».

Доповідач  –  Шмушкович  М., керівник  депутатської  фракції
Політичної партії  «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в Одеській обласній
раді.

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

2.1. Про зміну назви Андрієво - Іванівської загальноосвітньої школи-
інтернату  І-ІІ  ступенів  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  що перебуває  у  спільній  власності  територіальних громад сіл,
селищ, міст області,  повноваження з управління якою делеговано обласній
державній адміністрації.

2.2.  Про припинення Комунального закладу  «Лиманська  спеціальна
школа Одеської обласної ради» шляхом ліквідації.

2.3. Про припинення Комунального закладу «Миколаївська спеціальна
школа Одеської обласної ради» шляхом ліквідації.

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

2.4.  Про  припинення  Комунального  підприємства  «Одесаоблфарм»
шляхом його ліквідації.

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

2.5.  Про  припинення  комунального  некомерційного  підприємства
«Одеський  обласний  кардіологічний  центр»  Одеської  обласної  ради»  та
комунального  некомерційного  підприємства  «Одеський  обласний
ендокринологічний диспансер» Одеської обласної ради» шляхом приєднання



до комунального  некомерційного  підприємства  «Одеська  обласна  клінічна
лікарня» Одеської обласної ради».

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

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

3.1.  Про  включення  до  Переліку  об’єктів  спільної  власності
територіальних  громад  області,  які  підлягають  приватизації,  об’єкта
незавершеного  будівництва  –  багатоквартирного  житлового  будинку  з
прибудованими  нежитловими  приміщеннями,  розташованого  за  адресою:
вулиця  Хмельницького  Богдана,  будинок  14,  місто  Кілія,  Кілійська
територіальна  громада,  Ізмаїльський  район,  Одеська  область,  та  його
приватизацію.

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

3.3.  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.

3.4.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  17  грудня
2021  року  №  356-VІІІ  «Про  надання  згоди  на  передачу  з  комунальної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Одеської  області  у
державну власність  цілісного  майнового  комплексу  Комунальної  установи
«Одеський художній музей» за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 5А».

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

3.5.  Про  внесення  змін  до  рішення  обласної  ради  від  18  червня
2021  року  №  232-VIII  «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.

4. Про земельні правовідносини
Про зміну меж (розширення) території заповідного урочища місцевого

значення «Дністровські плавні».
Доповідач  –  Буланович  П., директор  Департаменту  екології  та

природних ресурсів обласної державної (військової) адміністрації.
5. Інші питання, віднесені до компетенції обласної ради
5.1. Про  клопотання  щодо  нагородження  Почесною  грамотою

Верховної Ради України з нагоди Дня місцевого самоврядування.



5.2. Про  клопотання  щодо  нагородження  Почесною  грамотою
Верховної Ради України Архірій М.М.

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

5.3. Про  наявність обставин непереборної сили на території Одеської
області та затвердження переліку суб’єктів господарювання, що постраждали
внаслідок таких обставин.

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

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

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

5.5. 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.

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

державного майна України щодо недопущення приватизації та виключення з
переліку об’єктів малої  приватизації  Дитячого оздоровчого центру «Юний
судноремонтник», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 4.

Доповідач – Буртин В., депутат обласної ради.
6.2. Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради

України щодо перейменування села Курісове Березівського району Одеської
області на село Покровське Березівського району Одеської області. 

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

7. Депутатські запити
          

8. Різне 


