
 
 

УКРАЇНА 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 
 
Від 09 грудня 2020 року № 1 
          м.Миколаїв         

Перша сесія обласної ради       
восьмого скликання 
Місце проведення: 
сесійний зал обласної ради 
Початок: 10 година 

 
 Головуючий – Барбалат Федір, голова Миколаївської обласної 
територіальної виборчої комісії. 

Перед тим, як розпочати роботу першої сесії Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання, голова Миколаївської обласної територіальної виборчої 
комісії Барбалат Федір проінформував про підсумки виборів депутатів 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання, які відбулися 25 жовтня        
2020 року. 
 Повідомив, що за підсумками місцевих виборів та за станом на 09 грудня  
2020 року Миколаївською обласною територіальною виборчою комісією 
зареєстровано 64 депутати обласної ради. 
 Далі головуючий Барбалат Федір оголосив про відкриття першої сесії 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 
 

(Лунає Державний Гімн України) 
 
 Головуючий Барбалат Федір повідомив що з обраних 64-х депутатів 
обласної ради на сесії присутні 62 депутати, з поважних причин відсутні        
2 депутати. 

Далі головуючий Барбалат Федір оголосив постанову Миколаївської 
обласної територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів 
Миколаївської обласної ради та кількість депутатських мандатів, отриманих 
місцевими організаціями політичних партій у єдиному багатомандатному 
виборчому окрузі, із зазначенням прізвищ депутатів від кожної політичної 
партії. 

Далі головуючий Барбалат Федір продовжив ведення сесії. 
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1. СЛУХАЛИ: 
 
Про підсумки виборів депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання та визнання їх повноважень. 

 

Інформує: Барбалат Федір -  голова Миколаївської обласної територіальної 
виборчої комісії.

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 55 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 7 
"всього" – 62. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу). 
 

Від імені Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії 
Барбалат Федір привітав новообраних депутатів Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання та побажав їм плідної конструктивної роботи на благо 
територіальних громад Миколаївської області. 
 

Далі головуючий Барбалат Федір запропонував обрати секретаріат сесії у 
кількості 2-х депутатів: Кара Альона (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "За майбутнє"),  Погадаєв Володимир (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Слуга народу"). 

 
 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
 
Про обрання тимчасової президії Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання. 

 
Інформує: Барбалат Федір -  голова Миколаївської обласної територіальної 

виборчої комісії.
 

Запропоновано обрати тимчасову президію з числа депутатів обласної 
ради – представників політичних партій, які набрали найбільшу кількість 
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голосів на місцевих виборах до Миколаївської обласної ради 25 жовтня        
2020 року, у такому складі: 

 
Крет Юрій - Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"; 
 
Кухта Іван - Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга 

народу". 
 
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 60 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 2 
"всього" – 63. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу). 

 
До обрання голови обласної ради в установленому законом порядку 

головуючим на пленарному засіданні першої сесії Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання визначено депутата обласної ради, члена тимчасової 
президії Кухту Івана. 

 
Далі ведення сесії продовжив депутат обласної ради, член тимчасової 

президії Кухта Іван. 
 
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації, керівники відповідних управлінь, голови обласної ради 
попередніх скликань, голови районних рад та райдержадміністрацій, міські 
голови, члени обласної виборчої комісії, представники засобів масової 
інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради. 

У роботі першої сесії обласної ради восьмого скликання взяли участь 
народні депутати України: Гайду Олександр, Завгородній Юрій, Негулевський 
Ігор, Пасічний Олександр, Чорноморов Артем. 

 
Далі головуючий Кухта Іван оголосив текст вітальної телеграми Голови 

Верховної Ради України Дмитра Разумкова, адресованої депутатам обласної 
ради, з нагоди набуття ними повноважень депутатів Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання. 
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У ході обговорення порядку денного першої сесії Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання депутатами обласної ради було внесено ряд суттєвих 
пропозицій. 

Зокрема, депутат обласної ради Демченко Тетяна (Миколаївська 
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") 
запропонувала включити до порядку денного сесії два депутатських запити, а 
саме: 

щодо надання депутатам обласної ради проєкту бюджету Миколаївської 
області на 2021 рік з метою його обговорення на засіданнях депутатських 
фракцій обласної ради; 

щодо підготовки питання "Про внесення змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2020 рік" на розгляд сесії обласної ради восьмого 
скликання та передбачення в ньому видатків на боротьбу з коронавірусною 
хворобою, а також коштів на виплату заробітної плати і доплат до неї медичним 
працівникам області з метою їх виплати до кінця 2020 року. 

 
Депутат обласної ради Кухта Іван вніс пропозицію щодо зміни черговості 

розгляду питань порядку денного, зокрема запропонував питання № 7 "Про 
утворення тимчасової комісії з числа депутатів обласної ради з розробки 
проєктів Регламенту обласної ради, Положення про постійні комісії обласної 
ради, Положення про президію обласної ради та Положення про помічника-
консультанта депутата Миколаївської обласної ради восьмого скликання" 
розглянути під № 5, коли буде оголошено перерву в роботі сесії у зв'язку з 
таємним голосуванням за кандидатуру на посаду голови Миколаївської 
обласної ради восьмого скликання. 

 
Депутат обласної ради Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край") запропонував виключити з порядку 
денного питання № 5 та № 6  та перенести їх на розгляд наступної сесії 
обласної ради. 

 
Пропозиції депутатів до порядку денного проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 
 
Першими на голосування поставлено пропозиції депутата обласної ради 

Демченко Тетяни: 
 
 щодо надання депутатам обласної ради проєкту бюджету Миколаївської 

області на 2021 рік з метою його обговорення на засіданнях депутатських 
фракцій обласної ради; 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 50 
"проти" – 1 
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"утрималися" – 2 
"не голосували" - 10 
"всього" – 63 
 
щодо внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 

рік". 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 54 
"проти" – 1 
"утрималися" – 5 
"не голосували" - 3 
"всього" – 63 
 
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Кухти 

Івана - щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 48 
"проти" – 0 
"утрималися" – 7 
"не голосували" - 8 
"всього" – 63 
 
Останньою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної 

ради Кормишкіна Юрія -  щодо виключення з порядку денного питань № 5 та 
№ 6  та перенесення їх на розгляд наступної сесії обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 21 
"проти" – 16 
"утрималися" – 20 
"не голосували" - 6 
"всього" – 63 
 
Далі головуючий Кухта Іван вносить пропозицію щодо затвердження 

проєкту порядку денного та регламенту роботи першої сесії Миколаївської 
обласної ради восьмого скликання з доповненнями в цілому. 

Проєкт порядку денного проголосовано за допомогою електронної 
системи для голосування. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 57 
"проти" – 0 
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"утримались" – 0 
"не голосували" - 6 
"всього" – 63. 

 
До порядку денного першої сесії  Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання включено такі питання: 
 

1. Про підсумки виборів депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання та визнання їх повноважень. 

 

Інформує: Барбалат Федір -  голова Миколаївської обласної територіальної 
виборчої комісії.

 

2. Про обрання тимчасової президії Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання. 

Інформує: Барбалат Федір -  голова Миколаївської обласної територіальної 
виборчої комісії.

 

3. Про Регламент першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання. 

 
4. Про обрання голови Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 
 
5. Про утворення тимчасової комісії з числа депутатів обласної ради з 

розробки проєктів Регламенту обласної ради, Положення про постійні комісії 
обласної ради, Положення про президію обласної ради та Положення про 
помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання. 

 
6. Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання. 
 

7. Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання. 

8. Про усний  депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 
 
9. Про усний  депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 
 

 Далі  головуючий Кухта Іван продовжив ведення сесії, звернувши увагу 
депутатів на те, що з моменту визнання повноважень депутат обласної ради є 
суб’єктом, на якого поширюються обмеження та вимоги Закону України "Про 
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запобігання корупції", у тому числі стосовно запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів. 

Згідно зі статтею 591 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" в умовах конфлікту інтересів депутат обласної ради бере участь у 
розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови 
самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому 
розглядається відповідне питання. 

Наголосив, що з метою уникнення притягнення до відповідальності 
необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства з питань запобігання 
корупції. 

Додатково проінформував, що Верховною Радою України прийнято зміни 
до вищевказаної статті стосовно врегулювання конфлікту інтересів, однак цей 
закон на сьогодні не підписано Президентом України, тому він не набрав 
чинності. 
 Далі продовжено розгляд питань порядку денного першої сесії обласної 
ради. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
 
Про Регламент першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання. 

 
Інформує: Кухта Іван - депутат обласної ради головуючий на пленарному 

засіданні першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання.

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 62 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 1 
"всього" – 63. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу). 

 
Продовжуючи ведення сесії, головуючий Кухта Іван повідомив, що 

відповідно до статей 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Регламенту першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання голова, перший заступник та заступник голови новообраної обласної 
ради обираються відповідною радою на пленарному засіданні першої сесії з 
числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням. 
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Для проведення процедури обрання керівництва обласної ради 
запропоновано обрати лічильну комісію для проведення таємного голосування. 

Відповідно до Регламенту першої сесії Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання для організації та проведення таємного голосування, 
визначення його результатів, - зазначив головуючий, - обласна рада обирає 
лічильну комісію з таємного голосування у кількості 6 депутатів - по одному 
представнику від кожної політичної партії, обраної до Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання. 

За пропозиціями депутатів обласної ради запропоновано такий склад 
лічильної комісії для проведення таємного голосування: 

 
ТАБУНЩИК Антон Вікторович (Миколаївська обласна організація політичної 
партії "Слуга народу"); 

 
ПЕРЕСУНЬКО Руслан Вікторович (Миколаївська територіальна організація 
політичної партії "Європейська солідарність"); 

 
ФАТ'ЯНОВ Андрій Володимирович (Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"); 

 
МОСІН Олександр Володимирович (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Пропозиція"); 
 
КАЛЮЖНА Оксана Миколаївна (Миколаївська обласна організація політичної 
партії "За майбутнє"). 

 
Склад лічильної комісії для проведення таємного голосування з обрання 

голови, першого заступника, заступника голови обласної ради затверджено 
одноголосно шляхом підняття мандатів. 

 
Члени  лічильної комісії збираються для проведення першого засідання з 

організації таємного голосування. 
 
Депутат обласної ради Олабін Вадим звернувся до головуючого на сесії 

Кухзти Івана та запропонував внести зміни до статті 10 Регламенту першої сесії 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання, виклавши її у такій редакції: 

"Якщо представників до складу лічильної комісії висунули не всі 
політичні партії, обрані до обласної ради восьмого скликання, лічильна комісія 
утворюється у кількості осіб, які були висунуті до складу лічильної комісії." 

 
Пропозицію депутата Олабіна Вадима проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 
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Підсумки голосування: 
"за" – 49 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 11 
"всього" – 62. 
 
Головуючий Кухта Іван довів до відома присутніх у сесійному залі 

депутатів та запрошених інформацію про те, що лічильна комісія обирає зі 
свого складу голову та секретаря, відпрацьовує зразки бюлетенів для обрання 
голови, першого заступника та заступника голови обласної ради. Рішення 
лічильної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії. 
Зразки бюлетенів та їх колір пропонуються на затвердження обласної ради 
відповідно до Регламенту першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання. 

Засідання лічильної комісії та підрахунок голосів відбувається у 
приміщенні, де проводиться пленарне засідання обласної ради. 

Про прийняті лічильною комісією рішення голова лічильної комісії 
інформує депутатів обласної ради. 

 
Далі продовжено розгляд питань порядку денного. 
 

4. СЛУХАЛИ:  
 
Про обрання голови Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 

 
Інформує: Кухта Іван - депутат обласної ради головуючий на пленарному 

засіданні першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання.

 
Відповідно до затвердженого Регламенту першої сесії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання голова новообраної обласної ради обирається 
відповідною радою на пленарному засіданні першої сесії з числа її депутатів на 
строк повноважень ради таємним голосуванням. 

Кандидатури на посаду голови обласної ради, - зробив акцент 
головуючий, - висуваються на пленарному засіданні першої сесії обласної ради 
за пропозиціями депутатів обласної ради. 

Кожний кандидат дає згоду на участь в обранні на посаду голови обласної 
ради або заявляє про самовідвід. Самовідвід кандидатів приймається обласною 
радою без голосування та обговорення. 

 
В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), Кіч Ігор (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Слуга народу"). 
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 Депутат обласної ради Кормишкін Юрій повідомив, що на засіданні 
фракції політичної партії "Наш край" було прийнято рішення, про те, що 
фракція не висуватиме кандидатуру на посаду голови обласної ради. 
 
 Слово надано депутату обласної ради Кічу Ігорю, який від імені членів 
політичної партії "Слуга народу" запропонував кандидатуру депутата 
Замазєєвої Ганни Володимирівни на посаду голови Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання. Звернувся до депутатів, присутніх у сесійному залі, з 
проханням підтримати кандидатуру Ганни Замазєєвої. 
 

Головуючий Кухта Іван повідомив, що відповідно до Регламенту першої 
сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання кандидати, висунуті на 
посаду голови обласної ради, в порядку висунення їхніх кандидатур мають 
право на виступ та відповіді на запитання. 

Кожний депутат обласної ради відповідно до Регламенту першої сесії 
обласної ради має право задати не більше двох запитань кандидатам на посаду 
голови обласної ради. 

 
Слово для виступу надано Замазєєвій Ганні, кандидату на посаду голови 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання, яка визначила пріоритетні 
напрями своєї діяльності в разі обрання її головою обласної ради. 

Одним із ключових завдань як голови обласної ради, - наголосила 
кандидат, - буде консолідація депутатського корпусу, об'єднання спільних 
зусиль депутатів обласної ради незалежно від політичних поглядів задля 
вирішення нагальних проблем територіальних громад Миколаївської області, 
поліпшення добробуту та захисту інтересів жителів Миколаївщини. 

Не менш важливим завданням, - підкреслила виступаюча, - є створення 
комфортних умов для  інвестицій у Миколаївську область, адже для цього, - 
зробила акцент кандидат на посаду голови Миколаївської обласної ради, - ми 
все маємо: у нас є працьовиті люди, великий промисловий потенціал, багато 
вищих навчальних закладів, на базі яких можна створювати освітні культурні 
кластери. 

 
Кандидат на посаду голови обласної ради Замазєєва Ганна презентувала 

відеоролик-звернення жителів Миколаївської області до новообраного 
депутатського корпусу Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 

 
Слово надано голові облдержадміністрації Кіму Віталію.  
Очільник обласної державної адміністрації привітав депутатський корпус 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання. Побажав злагодженої, 
конструктивної  роботи на благо територіальних громад Миколаївської області. 

Запевнив, що команда облдержадміністрації працюватиме з обласною 
радою відкрито і прозоро, на принципах партнерства та взаєморозуміння. 



11 
 

Із запитаннями до кандидата на посаду голови обласної ради Замазєєвої 
Ганн звернулися депутати Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Демченко Тетяна 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Нерода Руслан (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "За майбутнє"), Пліткін Олександр (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "За майбутнє"). 
 
 Внесено пропозицію припинити обговорення. 
 

Головуючий Кухта Іван повідомив, що з урахуванням пропозицій 
депутатів обласної ради до бюлетеня для таємного голосування вноситься 
кандидатура Замазєєвої Ганни Володимирівни. 

 
Далі слово надано депутату обласної ради, члену лічильної комісії 

Табунщику Антону, який оголосив протокол № 1 засідання лічильної комісії 
Миколаївської обласної ради, згідно з яким головою лічильної комісії з 
організаціє таємного голосування обрано Табунщика Антона, секретарем – 
Пересунька Руслана. 

Далі голова лічильної комісії Табунщик Антон повідомив, що лічильною 
комісією з організації таємного голосування відпрацьовано форму бюлетеня 
для проведення таємного голосування з обрання голови обласної ради, який 
повинен бути розміщений на аркуші формату А-4 та оформлений за 
встановленим зразком, а саме:  

містити назву ради, мету голосування, прізвище, ім’я, по батькові 
кандидатів в алфавітному порядку. 

Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній 
квадрат для позначки волевиявлення голосуючого. Після прізвищ усіх 
кандидатів розміщуються слова "Не підтримую жодного кандидата". 

Бюлетені для таємного голосування щодо обрання голови обласної ради 
повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, проголосованим радою, 
розміром, змістом і не повинні мати ніяких зайвих позначок. 

Бюлетень для таємного голосування підписується головою та секретарем 
лічильної комісії в присутності депутатів обласної ради. 

 
Форму бюлетеня для проведення таємного голосування з обрання голови 

обласної ради затверджено одноголосно шляхом підняття мандатів. 
 
Далі голова лічильної комісії Табунщик Антон повідомив, що бюлетень 

для проведення таємного голосування з обрання голови обласної ради буде 
виготовлений на папері формату А-4 жовтого кольору. 

Колір бюлетеня для проведення таємного голосування з обрання голови 
обласної ради затверджено одноголосно. 
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До бюлетеня для таємного голосування з обрання голови обласної ради, - 
зазначив голова лічильної комісії Табунщик Антон, - внесено кандидатуру 
Замазєєвої Ганни. 

Лічильна комісія приступає до виготовлення бюлетенів для проведення 
таємного голосування. 

 
Депутат обласної ради Фроленко Володимир звернувся до головуючого  

Кухти Івана з пропозицією оголосити перерву у роботі сесії. 
Пропозицію проголосовано за допомогою за допомогою електронної 

системи для голосування. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 45 
"проти" – 1 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 13 
"всього" – 62. 

 
У роботі сесії оголошено перерву. 

 
 Після перерви на сесії присутні 60 депутатів. 
 

Головуючий Кухта Іван вносить пропозицію щодо продовження розгляду 
питань, включених до порядку денного першої сесії обласної ради. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  
 
Про утворення тимчасової комісії з числа депутатів обласної ради з 
розробки проєктів Регламенту обласної ради, Положення про постійні 
комісії обласної ради, Положення про президію обласної ради та 
Положення про помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання. 

 
Головуючий повідомив, що відповідно до Регламенту першої сесії 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання тимчасова комісія 
утворюється у кількості  8  осіб – по два представники від кожної політичної 
партії, яка отримала більше 10 депутатських мандатів в обласній раді та по 
одному представнику від кожної політичної партії, яка отримала 10  і менше 
депутатських мандатів. 

 
З урахуванням пропозицій депутатів до складу тимчасової комісії 

запропоновано увести таких депутатів обласної ради: 
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Кіч 
Ігор В'ячеславович 
 

- Миколаївська обласна організація політичної 
партії "Слуга народу" 

Кухта 
Іван Васильович 
 

- Миколаївська обласна організація політичної 
партії "Слуга народу" 

Андрєєв 
Денис Миколайович 
 

- Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – 
"За життя" 

Майборода  
Сергій Федотович 
 

- Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – 
"За життя" 

Талпа 
Михайло Володимирович 
 

- Миколаївська територіальна організація 
політичної партії  
"Європейська солідарність" 

Волков 
Андрій Сергійович 
 

- Миколаївська територіальна організація 
політичної партії  
"Європейська солідарність" 

Пліткін  
Олександр Юрійович 

- Миколаївська обласна організація політичної 
партії "За майбутнє" 

 
Головуючий Кухта Іван  зазначив, що восьма кандидатура до складу 

тимчасової комісії від депутатської фракції "Наш край" не надходила. У зв'язку 
з цим головуючий звернувся до голови депутатської фракції "Наш край" 
Кормишкіна Юрія щодо надання кандидатури до складу тимчасової комісії. 

 
Голова депутатської фракції "Наш край" Кормишкін Юрій запропонував 

до складу тимчасової комісії кандидатуру депутата обласної ради Іванової 
Надії. 

 
Головуючим внесено пропозицію затвердити персональний склад 

тимчасової комісії, який було озвучено, та проголосувати за проєкт рішення 
обласної ради. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 56 
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"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 4 
"всього" – 60. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу). 
 
Далі слово надано голові лічильної комісії Табунщику Антону, який 

оголосив порядок проведення таємного голосування з обрання голови обласної 
ради, що буде проводитися у сесійному залі обласної ради. 

Депутат обласної ради Закусілов Андрій зауважив, що відбувається 
порушення Регламенту першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання, оскільки на бюлетенях для таємного голосування стоять підписи 
депутатів обласної ради, що є порушенням вимог чинного законодавства. 

Депутат обласної ради Кормишкін Юрій  запропонував передрукувати        
64-и бюлетені для таємного голосування без підписів депутатів з метою 
уникнення оскарження результатів голосування у судовому порядку. 

Лічильна комісія розпочала роботу з передрукування нових бюлетенів для 
таємного голосування. 

У роботі сесії оголошено перерву. 
 

Після перерви. 
 
Розпочато процедуру таємного голосування за кандидатуру Замазєєвої 

Ганни Володимирівни на посаду голови Миколаївської обласної ради. 
Кандидат на посаду голови обласної ради Замазєєва Ганна заявила про 

конфлікт інтересів під час прийняття рішення обласної ради "Про обрання 
голови Миколаївської обласної ради восьмого скликання", у зв'язку з чим 
бюлетень не отримала та утримується від голосування. 

 
Процедуру таємного голосування завершено. 
Лічильна комісія розпочинає підрахунок голосів. 
 
Слово для оголошення протоколу № 2 засідання лічильної комісії надано 

голові лічильної комісії Табунщику Антону який оголосив результати таємного 
голосування з обрання голови обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
 

загальний склад обласної ради - 64
кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування - 64
кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені для 
таємного голосування, 

 
-

 
60

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування - 4
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кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці, - 60
кількість недійних бюлетенів - 1
кількість голосів, поданих за кожного кандидата на посаду голови 
обласної ради:

  

По кандидатурі ЗАМАЗЄЄВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА подано 
голосів "ЗА" 

 
-

 
52

кількість голосів, які не підтримали кандидата - 7
 

      В результаті таємного голосування, - повідомив голова лічильної комісії 
Табунщик Антон, - головою Миколаївської обласної ради восьмого скликання 
вважати обраною ЗАМАЗЄЄВУ ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ. 
 

(Оплески) 
 
       Далі слово надано  голові облдержадміністрації Кіму Віталію, який 
привітав Замазєєву Ганну з обранням на високу державну посаду та висловив 
сподівання на конструктивну співпрацю між обома гілками державної влади – 
виконавчою та органами місцевого самоврядування на благо Миколаївщини. 
 
       Головуючий Кухта Іван зазначив, що оскільки новообраний голова 
обласної ради Замазєєва Ганна вперше обирається на службу до органів 
місцевого самоврядування, їй необхідно на пленарному засіданні обласної ради 
скласти Присягу посадової особи місцевого самоврядування. 
 
      Замазєєва Ганна склала Присягу посадової особи місцевого 
самоврядування. 
 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 
для голосування за проєкт рішення обласної ради "Про обрання голови 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання". 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 47 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 11 
"всього" – 58. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу). 
 
Головуючий Кухта Іван привітав Замазєєву Ганну з обранням на високу 

посаду та запросив зайняти місце в президії сесії обласної ради. 
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Далі ведення сесії продовжила новообрана голова обласної ради 
Замазєєва Ганна, яка висловила подяку депутатському корпусу обласної ради за 
вияв довіри та підтримки. 

 
 

6. СЛУХАЛИ:  
 
Про обрання  першого заступника голови Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання.           
                         
Доповідає: Замазєєва Ганна – голова Миколаївської обласної ради.

 
Перед початком розгляду  питань "Про обрання першого заступника 

голови Миколаївської обласної ради восьмого скликання" та "Про обрання 
заступника голови Миколаївської обласної ради восьмого скликання" головуюча 
Замазєєва Ганна повідомила, що на підставі Регламенту першої сесії 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання обласна рада  на  строк  її  
повноважень  обирає першого заступника та заступника голови обласної ради з 
числа депутатів обласної ради. 

 
Відповідно до чинного законодавства кандидатури на посаду першого 

заступника та заступника голови обласної ради представляє  голова  обласної  
ради. 

 
Згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Регламентом першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання 
обрання першого заступника та заступника голови обласної ради проводиться 
таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. 

 
Головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що на посаду першого 

заступника голови обласної ради та заступника голови обласної ради 
пропонуються кандидатури Фроленка Володимира Олександровича і Талпи 
Михайла Володимировича. 

 
Далі слово для виступу надано Фроленку Володимиру Олександровичу, 

кандидату на посаду першого заступника голови обласної ради, який назвав 
пріоритетні напрями своєї діяльності на посаді  першого заступника голови 
обласної ради в разі його обрання.   

 
Далі слово для виступу надано кандидату на посаду заступника голови 

обласної ради Талпі Михайлу Володимировичу. 
Перш за все промовець наголосив, що ефективність обласної ради як 

органу протягом п'яти наступних років залежить лише від ефективної 
діяльності депутатського корпусу обласної ради. 
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Підкреслив, що у своїй роботі як депутат керується трьома принципами: 
проблеми людей, розвиток області, політичні аспекти. 

Якщо з будь-якого питання буде відвертий діалог, - підкреслив кандидат, - 
тоді й рішення прийматимуться ефективні. 

Побажав колегам-депутатам успішної роботи на благо виборців 
Миколаївської області. 

Наостанок кандидат на посаду заступника голови обласної ради Талпа 
Михайло оголосив дві заяви – про свій самовідвід як кандидат на посаду 
заступника голови Миколаївської  обласної ради та про припинення 
повноважень голови депутатської фракції політичної партії "Європейська 
солідарність". 

Із запитаннями до кандидата на посаду заступника голови обласної ради 
Талпи Михайла звернулися депутати Демченко Тетяна (Миколаївська 
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Шульгач Сергій (Миколаївська обласна організація політичної партії 
"Пропозиція"), Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна організація політичної 
партії "Наш край"), Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"). 

Далі голова лічильної комісії Табунщик Антон ознайомив присутніх з 
відпрацьованим лічильною комісією зразком бюлетеня для проведення 
таємного голосування з обрання першого заступника голови Миколаївської 
обласної ради восьмого скликання, що буде виготовлений на папері синього 
кольору. 

Зразок та колір бюлетеня для таємного голосування з обрання першого 
заступника голови обласної ради затверджено одноголосно. 

 
Лічильна комісія розпочинає роботу з виготовлення бюлетенів для 

проведення таємного голосування з обрання першого заступника голови 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 

 
Депутат обласної ради Кормишкін Юрій довів до відома присутніх у  

сесійному залі депутатів та запрошених інформацію про створення у 
Миколаївській обласній раді депутатської фракції політичної партії "Наш край" 
у кількості 10-и депутатів. Зазначив, що керівником фракції "Наш край" обрано 
Кормишкіна Юрія Анатолійовича. До складу депутатської фракції увійшли такі 
депутати: 

 
Кормишкін Юрій Анатолійович 

Донченко Олена Віталіївна 
Закусілов Андрій Миколайович 
Садрідінов Тахір Шамсідінович 
Ташлик Григорій Володимирович 

Єлінєвський Юрій Юрійович 

Іванова Надія Валеріївна 
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Федорова Світлана Федорівна 
Маляренко Олег Юрійович 
Кукуруза Олександр Вячеславович 

 
Ця інформація заноситься до протоколу сесії. 
На прохання голови лічильної комісії Табунщика Антона у роботі сесії 

оголошено перерву. 
 

Після перерви. 
 
Проведено реєстрацію депутатів за допомогою електронної системи для 

голосування. На сесії присутні 57 депутатів. 
 
Слово надано Табунщику Антону, голові лічильної комісії для проведення 

таємного голосування з обрання першого заступника голови обласної ради, 
який повідомив, що порядок проведення таємного голосування з обрання 
першого заступника голови обласної ради, визначений Регламентом першої 
сесії Миколаївської обласної  ради восьмого скликання, є аналогічним тому, 
який застосовувався  під час обрання  голови обласної ради. 

 
Розпочато процедуру таємного голосування з обрання першого 

заступника голови обласної ради. 
Кандидат на посаду першого заступника голови обласної ради Фроленко 

Володимир заявив про конфлікт інтересів під час прийняття рішення "Про 
обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання", у зв'язку з чим утримуватиметься від поіменного голосування. 

 
Лічильна комісія розпочинає підрахунок голосів. 
 
Слово для оголошення протоколу № 3 засідання лічильної комісії  надано 

Табунщику Антону, голові лічильної комісії, який оголосив результати таємного 
голосування з обрання першого заступника голови обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
 

загальний склад обласної ради - 64
кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування - 64
кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені для 
таємного голосування, 

 
-

 
60

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування - 7
кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці, - 60
кількість недійних бюлетенів - немає
кількість голосів, поданих за кандидата на посаду першого 
заступника голови обласної ради,

- 55 
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кількість голосів, які не підтримали кандидата, - 2

 
      Згідно з результатами таємного голосування, - повідомив голова        
лічильної комісії Табунщик Антон, - першим заступником голови Миколаївської 
обласної ради восьмого скликання обрано ФРОЛЕНКА ВОЛОДИМИРА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА. 

 
(Оплески) 

 
        Голова облдержадміністрації Кім Віталій привітав Фроленка Володимира з 
обранням та висловив сподівання на плідну співпрацю. 
 
       Далі  перший заступник голови обласної ради Фроленко Володимир склав 
Присягу посадової особи місцевого самоврядування. 
 
    Новообраного першого заступника голови Миколаївської обласної ради 
Фроленка Володимира  запрошено зайняти місце в президії сесії обласної ради. 
 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 
для голосування за проєкт рішення обласної ради "Про обрання першого 
заступника голови Миколаївської обласної ради восьмого скликання". 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 52 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 6 
"всього" – 58 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу). 
 

Головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що до порядку денного першої 
сесії обласної ради восьмого скликання додатково включено два питання – усні 
депутатські запити депутата обласної ради Демченко Тетяни. 

 
 

7. СЛУХАЛИ:  
 

Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 
 
Доповідач: Демченко Тетяна - депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання. 
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Депутат обласної ради Демченко Тетяна звернулася до колег-депутатів з 
пропозицією підтримати депутатський запит щодо надання обласною 
державною адміністрацією проєкту обласного бюджету Миколаївської області 
на 2021 рік з метою його обговорення на засіданнях депутатських фракцій 
обласної ради. 

Запропоновано обласній державній адміністрації проінформувати 
депутатів обласної ради про виконання цього депутатського запиту на наступній 
сесії обласної ради. 

Заступник голови облдержадміністрації Стахевич Тетяна надала 
відповідні роз'яснення з цього питання, зауваживши, що Верховною Радою 
України у другому читанні не розглянуто Державний бюджет України        
на 2021 рік. Наразі департаментом фінансів облдержадміністрації сформовано 
проєкт обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік по усіх  головних 
розпорядниках, які надали бюджетні запити, крім Миколаївської обласної ради. 

Висловила сподівання, що новообраним головою Миколаївської обласної 
ради у найкоротші строки буде розглянуто та надіслано до 
облдержадміністрації бюджетний запит, за результатами якого буде завершено 
роботу над сформованим вже проєктом обласного бюджету Миколаївської 
області на 2021 рік. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування голосування за прийняття проєкту  рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 42 
"проти" – 2 
"утрималися" – 6 
"не голосували" - 7 
"всього" – 57 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу). 
 
 

8. СЛУХАЛИ:  
 

Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 
 
Доповідач: Демченко Тетяна - депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання. 

 
Депутат обласної ради Демченко Тетяна звернулася до присутніх у 

сесійному залі депутатів із депутатським запитом щодо ситуації, яка склалася в 
Миколаївській області внаслідок боротьби з коронавірусною інфекцією. 

Внесла такі пропозиції: 
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Обласній державній адміністрації: 
 

терміново підготувати питання "Про внесення змін до обласного бюджету 
Миколаївської області на 2020 рік" на розгляд сесії обласної ради восьмого 
скликання, передбачивши в ньому видатки на боротьбу з коронавірусною 
хворобою, а також кошти на виплату заробітної плати і доплат до неї медичним 
працівникам області з метою їх виплати до кінця 2020 року; 

 

надати депутатам обласної ради на сесії обласної ради восьмого 
скликання чітку інформацію про використання протягом 2020 року коштів 
обласного бюджету, виділених на лікування хворих з коронавірусною 
інфекцією; 

 

проінформувати про виконання цього рішення на наступній сесії обласної 
ради восьмого скликання. 
 

Заступник голови облдержадміністрації Стахевич Тетяна надала 
відповідні роз'яснення з цього питання. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 36 
"проти" – 1 
"утрималися" – 12 
"не голосували" - 8 
"всього" – 57 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу). 
 
Депутат обласної ради Демченко Тетяна звернулася до голови 

облдержадміністрації Кіма Віталія з депутатським зверненням щодо ситуації з  
невиправдано високими цінами на природний газ для жителів Миколаївської 
області. Звернулася з проханням розібратися у питанні ціноутворення на 
природний газ та у питанні його доставки населенню області. 

Наголосила, що усі газопроводи побудовані за державні кошти, а не за 
кошти приватних організацій. Звернула увагу на необхідність вжиття заходів з 
метою значного зниження ціни на природний газ для жителів Миколаївської 
області. 

Висловила прохання проінформувати її та жителів області про вжиті з 
цього питання заходи в установлений чинним законодавством строк. 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що 
усі питання першої сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання 
розглянуто. 
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На цьому роботу пленарного засідання Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання оголошено завершеною. 
.  

/Лунає Державний Гімн України/ 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галина Федулова 37 01 63 


