
 
 

УКРАЇНА 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
  П Р О Т О К О Л 

 
Від 18 вересня 2019 року № 28 

  м.Миколаїв         
Двадцять восьма позачергова сесія 
обласної ради сьомого скликання 
Місце проведення: 
сесійний зал обласної ради, 
11 година 

 
 
Перед початком роботи двадцять сьомої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко В. вручила почесні державні 
нагороди, яких удостоєні кращі представники територіальних громад 
Миколаївської області. 

 
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

збереження та збагачення культурної спадщини українського народу, 
популяризацію Миколаївського краю на міжнародних та всеукраїнських 
фестивалях і конкурсах, формування національних цінностей, високу 
професійну майстерність, активну життєву позицію відзнакою Миколаївської 
обласної ради – "Хрест Святого Миколая" нагороджується ОСТРОВСЬКА 
Тетяна Анатоліївна, старший викладач Миколаївського коледжу культури і 
мистецтв, художній керівник та диригент народного жіночого академічного 
хору імені Світлани Фоміних. 

 
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

популяризацію Миколаївського краю на міжнародних та всеукраїнських 
фестивалях і конкурсах, інноваційний підхід у навчанні та вихованні 
підростаючого покоління, багаторічну творчу працю, високий професіоналізм 
Почесною грамотою обласної ради нагороджуються: 

 
КРУМІЛЕНКО 
Лілія Валеріївна 

 
 
 

- викладач сольного співу дитячої музичної  
школи № 2, солістка народного жіночого 
академічного хору імені Світлани Фоміних 
Миколаївського коледжу культури і мистецтв 

 
ЛИСОГОР 
Наталя Валеріївна 

 
 
 

- керівник жіночого вокального ансамблю 
Миколаївського районного Будинку культури, 
учасниця народного жіночого академічного хору 
імені Світлани Фоміних Миколаївського коледжу 
культури і мистецтв 
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МАКСИМЕНКО 
Ірина Олександрівна 

 
 

- учасниця народного жіночого академічного хору 
імені Світлани Фоміних Миколаївського коледжу 
культури і мистецтв 

 
ХІВРИЧ 
Юлія Ігорівна 

- учасниця народного жіночого академічного хору 
імені Світлани Фоміних Миколаївського коледжу 
культури і мистецтв. 

 
Слово надано Островській Т.А., художньому керівнику та диригенту 

народного жіночого академічного хору імені Світлани Фоміних. 
Виступаюча висловила щиру вдячність депутатському корпусу обласної 

ради та особисто голові постійної комісії обласної ради з питань культури, 
науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту Івановій Н. і заступнику голови обласної 
ради Кротову А.  за активне сприяння участі у Міжнародному конкурсі, що 
відбувся у м.Ареззо (Італія), де народний жіночий академічний хор імені 
Світлани Фоміних завоював третє почесне місце серед творчих колективів. 

 
Далі проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за 

допомогою електронної системи для голосування. 
 
Всього обрано депутатів - 64  
Зареєструвалися на сесії - 43 
Відсутні з поважних причин – 21 
 
Двадцять восьму позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання оголошено відкритою. 
 

(Лунає Державний Гімн України) 
 

ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради 
попередніх скликань, голови районних рад та райдержадміністрацій, міські 
голови, голови об'єднаних територіальних громад, керівники ряду підприємств, 
департаментів та управлінь, представники засобів масової інформації, 
працівники виконавчого апарату обласної ради. 

 
Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

кількості 2-х депутатів: Джупінін Ю. політична партія "Українське об’єднання 
патріотів – "УКРОП",  Каражей О. політична партія "Блок Петра Порошенка 
"Солідарність"). 

 
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  
 
Перед затвердженням проєкту порядку денного та регламенту роботи 

двадцять восьмої позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко В. 
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проінформувала присутніх про те, що на розгляд сесії обласної ради внесено 
проєкти рішень, запропоновані обласною державною адміністрацією, обласною 
радою та постійними комісіями обласної ради. 

 
Також, продовжила головуюча, - до порядку денного включено депутатські 

запити депутатів обласної ради, а саме: 
 
депутата обласної ради Чорного Сергія Віталійовича - щодо включення до 

перспективного плану розвитку Миколаївської області на 2019-2021 роки 
проєкту "Будівництво навчального корпусу зі спортивною залою по        
вул. Степова, 69, с. Мостове Доманівського району Миколаївської області. Нове 
будівництво" з можливістю співфінансування у 2019 році з обласного бюджету; 

 
депутата обласної ради Рубського Геннадія Івановича - щодо фінансування 

робіт стосовно реалізації проєкту "Реконструкція дамби-переїзду ставка на 
території Баштанської міської ради Баштанського району"; 

 
депутатської фракції політичної партії "Наш край" в обласній раді -  

стосовно звернення до Державного агентства автомобільних доріг України 
щодо включення автомобільної дороги Т-15-13 (Нечаяне – Очаків) до переліку 
об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального 
користування державного значення у 2020 році для забезпечення фінансування 
за рахунок спеціального фонду державного бюджету; 

 
депутата обласної ради Паламарюка Петра Миколайовича - щодо 

проведення службового розслідування, переатестації лікарів та притягнення до 
відповідальності винних осіб за фактом завдання шкоди здоров’ю фізичної 
особи в результаті непрофесійних дій лікарів Миколаївської обласної клінічної 
лікарні Миколаївської обласної ради. 

 
Крім того, постійною комісією обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів розглянуто 
питання про оголошення ландшафтних заказників місцевого значення у 
Миколаївській області, зокрема: 

 
"Лагодівський" у Казанківському районі Миколаївської області 
"Новобірзулівський" у Баштанському районі Миколаївської області 
"Сергіївський" у Братському районі Миколаївської області  
"Каньйон річки Чичиклія" у Веселинівському районі Миколаївської області 
"Христофорівські плавні" у Баштанському районі Миколаївської області 
"Міщанська балка" у Первомайському районі Миколаївської області. 
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Запропоновано об’єднати зазначені питання в один проєкт рішення - "Про 

оголошення ландшафтних заказників місцевого значення у Миколаївській 
області". 

Постійною комісією обласної ради з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів, - підкреслила 
головуюча, - запропоновано внести на розгляд сесії питання "Про звіт обласної 
державної адміністрації про виконання рішення від 16 травня 2019 року № 40 
"Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.". 

 
Враховуючи необхідність підготовки зазначеного питання, головуючою 

Москаленко В. надано протокольне доручення: 
 
Обласній державній адміністрації підготувати на наступну сесію обласної 

ради звіт про виконання рішення обласної ради від 16 травня 2019 року № 40         
"Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т." (щодо 
незаконного будівництва сонячних батарей поряд із житловими будівлями 
мешканців у смт Єланець). 

 
В обговоренні проєкту порядку денного двадцять восьмої позачергової 

сесії обласної ради взяли участь: Талпа М. (політична партія "Блок Петра 
Порошенка "Солідарність"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),  
Кротов А. – заступник голови обласної ради, Невінчанний М. (політична партія 
"Опозиційний блок"), Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), 
Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т.В. (політична 
партія "Нова держава"), Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації, 
Ковальчук П. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),  
Резніков І. (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Бондар О. 
(політична партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 
У ході обговоренні проєкту порядку денного двадцять восьмої позачергової 

сесії обласної ради депутатами обласної ради внесено ряд слушних пропозицій, 
зокрема: 

 
депутат обласної ради Талпа М. запропонував включити до порядку 

денного сесії питання про хід виконання рішення обласної ради від 10 вересня 
2019 року № 10 "Про критичний стан автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення Миколаївської області"; 

 
депутат обласної ради Кормишкін Ю. вніс пропозицію виключити з 

порядку денного сесії питання "Про звіт обласної державної адміністрації щодо 
виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області на 2016-2019 роки" та включити до порядку денного сесії 
питання про передачу у власність державному бюро розслідувань приміщення, 
що розташоване за адресою: м.Миколаїв, вул.Спаська, 19; 
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заступник голови обласної ради Кротов А. запропонував виключити з 

порядку денного питання "Про внесення змін до рішення обласної ради від        
12 червня 2015 року   № 3 "Про схвалення перспективного плану формування 
територій громад  Миколаївської області" у зв'язку з його доопрацюванням; 

 
депутат обласної ради Невінчанний М. звернувся з пропозицією стосовно 

включення до порядку денного сесії питання про Звернення депутатів 
Миколаївської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо недопущення приватизації державних 
підприємств на території Миколаївської області; 

 
депутат обласної ради Ясинський О. запропонував провести окрему сесію 

з розгляду єдиного питання – "Про внесення змін до рішення обласної ради від 
12 червня 2015 року  № 3 "Про схвалення перспективного плану формування 
територій громад  Миколаївської області"; 

 
депутат обласної ради Демченко Т. запропонувала виключити з порядку 

денного сесії питання "Про внесення змін до рішення обласної ради від        
12 червня 2015 року  № 3 "Про схвалення перспективного плану формування 
територій громад  Миколаївської області" у зв'язку з необхідністю його 
доопрацювання. 

Наголосила на обов'язковому наданні слова представникам 
територіальних громад Миколаївської області, які присутні сьогодні у 
сесійному залі; 

 
депутат обласної ради Бондар О. запропонував змінити черговість 

розгляду питань порядку денного, зокрема питання  № 12 "Про внесення змін 
до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 3 "Про схвалення 
перспективного плану формування територій громад  Миколаївської області" 
розглянути першим; 

 
депутат обласної ради Ковальчук П. вніс пропозицію надати слово 

представникам територіальних громад Миколаївської області під час розгляду 
питання "Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року 
№ 3 "Про схвалення перспективного плану формування територій громад  
Миколаївської області". 

 
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення порядку денного сесії, 

поставлено на голосування за допомогою електронної системи для голосування. 
 
Першими на голосування поставлено пропозиції депутата Кормишкі-         

на Ю.: 
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1) щодо виключення з порядку денного сесії питання "Про звіт обласної 

державної адміністрації щодо виконання Програми розвитку автомобільних 
доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2019 роки". 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 15 
"проти" – 0 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 25 
"всього" – 43. 
 
2) щодо включення до порядку денного питання про передачу у власність 

державному бюро розслідувань приміщення, що розташоване за адресою: 
м.Миколаїв, вул.Спаська, 19; 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 22 
"проти" – 2 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 17 
"всього" – 43. 
 
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Невінчанного М. - стосовно включення до порядку денного сесії питання про 
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
приватизації державних підприємств на території Миколаївської області. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 20 
"проти" – 0 
"утримались" – 4 
"не голосували" - 19 
"всього" – 43. 
 
Наступною проголосовано пропозицію заступника голови обласної ради 

Кротова А. - щодо виключення з порядку денного питання "Про внесення змін 
до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 3 "Про схвалення 
перспективного плану формування територій громад  Миколаївської області" у 
зв'язку з його доопрацюванням. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 19 
"проти" – 0 
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"утримались" – 0 
"не голосували" - 24 
"всього" – 43. 
 
Далі проголосовано пропозицію депутата обласної ради Ясинського О. -

щодо проведення окремої сесії з розгляду єдиного питання – "Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року  № 3 "Про схвалення 
перспективного плану формування територій громад  Миколаївської області". 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 20 
"проти" – 0 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 20 
"всього" – 43. 
 
Останньою проголосовано пропозицію депутата обласної ради        

Бондаря О. - щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 13 
"проти" – 0 
"утримались" – 4 
"не голосували" - 26 
"всього" – 43. 
 
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного двадцять восьмої позачергової 
сесії обласної ради в цілому. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 35 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 8 
"всього" – 43. 
 
До порядку денного двадцять восьмої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання включено такі питання: 
 

1. Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання Програми 
розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області 
на 2016-2019 роки. 
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2. Про створення комунальних некомерційних підприємств та 

затвердження їх статутів. 

 
3. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

 
4. Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік. 

 
5. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

 
6. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке 

розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

 
7. Про внесення змін до плану роботи Миколаївської обласної ради на 

2019 рік. 

 
8. Про оголошення ландшафтних заказників місцевого значення у 

Миколаївській області. 

Доповідач: Сікорський С. – виконувач обов’язків начальника 
управління інфраструктури облдержадміністрації. 

Доповідач: Черненко О. – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Каражей О. – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 
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9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 липня 2016 року   

№ 1. 

 
10. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про джерела 
фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення 
механізму фінансування дорожньої галузі. 

 
11. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо  
включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку підприємств, 
які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання пального. 

 
12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року   

№ 3 "Про схвалення перспективного плану формування територій громад  
Миколаївської області". 

 
 

1. СЛУХАЛИ:  
 
Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської 
області на 2016-2019 роки. 

 
В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Бондар О. 

(політична партія "ВО "Батьківщина"), Демченко Т. (політична партія "Нова 
держава"), Кушнір О. - заступник голови облдержадміністрації, Олабін В. 
(політична партія "Опозиційний блок"), Фроленко В. (депутатська група 
"Опозиційна платформа - "За життя"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш 
край"),  Рубський І. (політична партія "Відродження"), Лучний М. (депутатська 
група "Опозиційна платформа - "За життя"), Маліновська О. політична партія 
"Опозиційний блок"), Вівчар М. – сільський голова Нечаянської ОТГ 
Миколаївського району, Марін Г. (політична партія "Українське об’єднання 
патріотів – "УКРОП"),  Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. -  голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. -  голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. -  голова обласної ради. 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 

Доповідач: Сікорський С. – виконувач обов’язків начальника 
управління інфраструктури облдержадміністрації. 



10 
 
 
 Під час активного обговорення проєкту рішення обласної ради 

депутатами було порушено низку важливих питань, пов'язаних зі станом 
автомобільних доріг загального користування Миколаївської області, та внесено 
ряд суттєвих пропозицій, зокрема: 

 
депутат обласної ради Демченко Т. порушила питання про причини 

виділення з обласного бюджету протягом останніх трьох років коштів лише на 
трасу Т-15-08 (Калинівка - Снігурівка). 

 
Запропонувала: 
звернутися до обласної державної адміністрації щодо надання чіткого 

плану дій з ремонту автомобільних доріг на 2020 рік; 
 
кошти обласного бюджету, що виділяються на плавбасейни, мікропроєкти, 

КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", спрямувати на ремонт 
автомобільних доріг Миколаївської області; 

 
доповнити проєкт рішення обласної ради "Про звіт обласної державної 

адміністрації щодо виконання Програми розвитку автомобільних доріг 
загального користування Миколаївської області на 2016-2019 роки" пунктом 
такого змісту: 

 
"Визнати роботу обласної державної адміністрації щодо виконання 

Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області незадовільною. 

Зобов'язати облдержадміністрацію вжити дієвих заходів з вирішення 
кадрових та фінансових питань". 

 
Депутат обласної ради Бондар О. порушив питання щодо причин передачі 

3,5 млн гривень, які передбачалися на виконання заходів державного 
експерименту з безпеки дорожнього руху, Комунальному підприємству 
"Миколаївський міжнародний аеропорт". Запропонував включити ділянку 
дороги Р-55 (Березнегувате - Казанка) до нової Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування Миколаївської області. 

Вніс пропозицію доповнити проєкт рішення обласної ради "Про звіт 
обласної державної адміністрації щодо виконання Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-
2019 роки" пунктами такого змісту:  

"Звернутися до облдержадміністрації щодо підготовки розпорядження 
голови облдержадміністрації про пропорційний розподіл коштів між районами 
на експлуатаційне утримання та дрібний поточний ремонт автомобільних доріг. 

Передбачити в обласному бюджеті кошти на проєктування доріг 
державного значення". 
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Депутат обласної ради Олабін В. запропонував доповнити проєкт рішення 

обласної ради  "Про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання 
Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області на 2016-2019 роки" пунктом такого змісту: 

"Визнати роботу обласної державної адміністрації щодо виконання 
Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області незадовільною". 

 
 Депутат обласної ради Фроленко В. звернувся із запитанням щодо суми 

коштів, виділених та використаних на ремонт автомобільних доріг місцевого 
значення. 

 
Запропонував включити до переліку доріг, які будуть ремонтуватися, 

ділянку дороги, по якій організовано підвезення дітей до Привільненської 
загальноосвітньої школи  Баштанського району Миколаївської області. 

 
Депутат обласної ради Сторчеус В. порушив питання щодо фінансування 

ремонту автомобільної дороги Т-15-06 (Миколаїв – Доманівка – Берізки). 
 
Депутат обласної ради Марін Г. запропонував постійній комісії обласної 

ради з питань  регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій розглянути питання щодо встановлення граничного розміру 
поточних (до 200 тис. грн) та капітальних (до 500 тис. грн) видатків на ремонт 
доріг. У разі якщо розмір видатків сягатиме понад 500 тис. грн, необхідно  
проводити тендер. Якщо ж кошти на ремонт доріг державного значення 
виділяються з державного бюджет, тендери не проводити, а кошти залишати в 
області. 

 
Депутат обласної ради Кормишкін Ю. наголосив на необхідності 

підготовки нової редакції Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування Миколаївської області на наступні роки. 

 
Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту 

рішення, обласною радою надано такі доручення: 
 
Обласній державній адміністрації спільно зі службою автомобільних доріг 

у Миколаївській області, управлінням інфраструктури облдержадміністрації до 
01 жовтня 2019 року підготувати та внести на розгляд сесії обласної ради 
проєкт Програми розвитку автомобільних доріг загального користування 
Миколаївської області на наступні роки. 
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Обласній державній адміністрації терміново  вирішити питання щодо 

фінансування ремонту автомобільної дороги Т-15-06 (Миколаїв – Доманівка – 
Берізки). 

 
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, поставлено на 

голосування. 
Запропоновано об'єднати та проголосувати спільно за пропозиції депутатів 

Демченко Т. та Олабіна В. - щодо визнання роботи облдержадміністрації 
стосовно виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального 
користування Миколаївської області незадовільною. 

 
Підсумки голосування: 

"за" – 21 
"проти" – 0 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 19 
"всього" – 43. 

 
 Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Бондаря О. - щодо 

передбачення в обласному бюджеті Миколаївської області коштів на 
проєктування доріг державного значення. 

 
Підсумки голосування: 

"за" – 28 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 14 
"всього" – 43. 

 
 Наступною проголосовано пропозицію депутата Маріна Г. - щодо 

встановлення граничного розміру поточних та капітальних видатків на ремонт 
доріг. 

 
Підсумки голосування: 

"за" – 20 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 21 
"всього" – 43. 

 
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з 
доповненнями. 

 

Підсумки голосування: 
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"за" – 16 
"проти" – 0 
"утримались" – 4 
"не голосували" - 23 
"всього" – 43. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 
 

2. СЛУХАЛИ:  
 
Про створення комунальних некомерційних підприємств та 

затвердження їх статутів. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 37 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 6 
"всього" – 43. 

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

 
 

3. СЛУХАЛИ:  
 
 Про управління майном спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 
В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Паламарюк П. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Фроленко В. (депутатська група 
"Опозиційна платформа - "За життя"), Невінчанний М. (політична партія 
"Опозиційний блок"), Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), 
Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т. (політична 
партія "Нова держава"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

Доповідач: Черненко О. – заступник начальника управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради було 

порушено ряд важливих питань та внесено конкретні пропозиції. 
 
 
 
Зокрема, депутати обласної ради Паламарюк П. та Невінчанний М. 

наголосили, що Положення про управління майном спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області потребує 
доопрацювання, оскільки в тексті цього документа вбачається тотальний 
контроль  з боку голови обласної ради. 

 
Депутат обласної ради Олабін В. зауважив, що відповідно до чинного 

законодавства обласна рада повинна затверджувати на сесії структуру 
виконавчого апарату обласної ради, а не загальну чисельність працівників 
виконавчого апарату. 

 
Депутат обласної ради Демченко Т. запропонувала зазначити у проєкті 

Положення про управління майном спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області про те, що управління майном повинно 
мати статус юридичної особи. 

 
Пропозицію депутата Демченко Т. проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 7 
"проти" – 0 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 32 
"всього" – 42. 

 
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з 
доповненнями. 

 

Підсумки голосування: 
"за" – 20 
"проти" – 2 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 20 
"всього" – 42. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
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4. СЛУХАЛИ:  
 
Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 
рік. 

 
В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Олабін В. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т. (політична партія "Нова 
держава"), Москаленко В. – голова обласної ради 

 
У ході обговорення головою обласної ради Москаленко В. було 

запропоновано доопрацювати проєкт рішення обласної ради з урахуванням 
уточнення обсягів видатків  загального фонду обласного бюджету на 2019 рік 
по кожному із проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік у межах загального 
обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування 
впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 18 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 23 
"всього" – 43. 

 
Запропоновано повернутися до розгляду цього питання пізніше. 
 
Далі продовжено розгляд питань порядку денного сесії. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  
 
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
області. 

 
В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Фроленко В. 

(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Олабін В. (політична 
партія "Опозиційний блок"), Іванова Н. (політична партія "Блок Петра 
Порошенка "Солідарність"), Рубський І. (політична партія "Відродження"), 
Казарін О. (політична партія "Нова держава"), Москаленко В. – голова обласної 
ради. 

 
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Олабін В. 

звернувся до директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації із 
запитанням щодо остаточного вирішення питання стосовно визначення 
навчального закладу, якому буде передано двадцять п'ятий шкільний автобус. 

Голова постійної комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 
спорту висловила зауваження з приводу того, що питання, внесене сьогодні на 
сесію, не було розглянуто попередньо на засіданні профільної комісії обласної 
ради. 

Підкреслила, що їй є незрозумілим ставлення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації до процесу підготовки проєкту рішення та внесення його 
на розгляд сесії. Наголосила, що на її думку, це є зневагою до профільної комісії 
і депутатського корпусу обласної ради. 

 
Депутат обласної ради Казарін О. запропонував у проєкті рішення 

обласної ради "Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально 
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області 
передбачити закріплення шкільного автобуса "ЕТАЛОН" А08116Ш-0000020, 
кузов № Y6PAS8116KP000791 за опорним навчальним закладом 
"Новомар'ївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Братської районної ради 
Миколаївської області з філією у с. Григорівка. 

 
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході 

обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної 
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 
"за" – 36 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 6 
"всього" – 43. 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу). 
 
 
 
 

6. СЛУХАЛИ:  
 
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке 

розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області. 

 
В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Кормишкін Ю. 

(політична партія "Наш край"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний 
блок"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 
 У ході обговорення проєкту рішення депутатом обласної ради        

Олабіним В. запропоновано звернутися від імені обласної ради на адресу 
Міністерства освіти і науки України щодо скасування наказу Міністерства 
освіти і науки України від 06.05.2019 № 608 про передачу на баланс 
Чорноморського національного університету  імені Петра Могили державного 
майна Миколаївського палацу спорту, яке знаходиться за адресою: проспект 
Героїв України, 4, м. Миколаїв, у тому числі нерухомого майна спортивного 
комплексу. 

 
 Пропозицію депутата Олабіна В. проголосовано за допомогою 
електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 4 
"всього" – 43. 

 
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 34 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 8 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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"всього" – 43. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу). 
 
 

7. СЛУХАЛИ:  
 
Про внесення змін до плану роботи  Миколаївської обласної ради на 

2019 рік. 

 
В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Олабін В. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т. (політична партія        
"Нова держава"),  Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), 
Москаленко В. – голова обласної ради. 

 
 Під час обговорення проєкту рішення обласної ради депутат обласної 

ради Демченко Т. вказала на необхідність внесення до плану роботи 
Миколаївської обласної ради чітких дат проведення сесій та засідань постійних 
комісій обласної ради. 

 
 Депутат обласної ради Олабін В. порушив питання про наявність у 

проєкті рішення обласної ради "Про внесення змін до плану роботи  
Миколаївської обласної ради на 2019 рік" пропозиції щодо плановості  роботи 
обласної ради, а саме: проведення не менше шести пленарних засідань на рік. 

 
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході 

обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної 
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 
"за" – 24 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 18 
"всього" – 42. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 
 

8. СЛУХАЛИ:  
 
Про оголошення ландшафтних заказників місцевого значення у 

Миколаївській області. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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В обговоренні проєкту обласної ради взяли участь: Талпа М. (політична 

партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Марін Г. (політична партія 
"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Олабін В. (політична партія 
"Опозиційний блок"), Рубський І. (політична партія "Відродження"), 
Паламарюк П. (політична партія "Опозиційний блок"), Бондар О. (політична 
партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 
Під час обговорення проєкту рішення обласної ради депутат обласної 

ради Паламарюк П. звернувся до начальника управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації Каражея О. з пропозицією щодо проведення 
інвентаризації об'єктів стосовно оптимальної заповідності (належність до 
Червонокнижних рослин і травин). 

 
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході 

обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної 
системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 
"за" – 35 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 5 
"всього" – 42. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу). 

 
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ. 

 
Після перерви на сесії присутній 41 депутат. 
 
Головуюча Москаленко В. обґрунтувала необхідність прийняття проєкту 

рішення обласної ради "Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного 
конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 
2019 рік". 

 Закликала депутатів обласної ради, присутніх у сесійному залі, 
відповідально поставитися до прийняття цього надважливого рішення та 
підтримати райони області, які виділили кошти на співфінансування 
впровадження проєктів-переможців та програм розвитку місцевого 
самоврядування і очікують рішення обласної ради, щоб впровадити ці проєкти. 

 

Доповідач: Каражей О. – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 
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Продовжено обговорення проєкту рішення "Про розподіл субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження 
проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку 
місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік". 

 
В обговоренні взяли участь: Лучний М. (депутатська група "Опозиційна 

платформа - "За життя"), Демченко Т. (політична партія "Нова держава"), 
Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"),        
Кушнір О. - заступник голови облдержадміністрації, Невінчанний М. (політична 
партія "Опозиційний блок"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 
У ході обговорення депутатами обласної ради було внесено слушні 

пропозиції, а саме: 
депутат обласної ради Лучний М. звернув увагу на дискримінацію районів 

щодо розподілу  субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

 
Депутат обласної ради Демченко Т. звернулася з проханням щодо надання 

переліку усіх  проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм 
розвитку місцевого самоврядування, які будуть профінансовані з обласного 
бюджету. 

 
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради "Про 
розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік". 
. 

 

Підсумки голосування: 
"за" – 32 
"проти" – 1 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 8 
"всього" – 41. 

 
Слово надано Кузьміній Л., голові Лоцкинської об'єднаної територіальної 

громади Баштанського району Миколаївської області, яка закликала депутатів 
підтримати проєкт рішення обласної ради, оскільки від цього залежить 
ефективність функціонування об'єднаних територіальних громад. 

 
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради "Про 
розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
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співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік".  

 
 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 32 
"проти" – 1 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 8 
"всього" – 41. 

 
 Далі продовжено розгляд питань порядку денного сесії. 

 
 
9. СЛУХАЛИ:  

 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 липня 2016 року   

№ 1. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 36 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 4 
"всього" – 40. 

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

 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про джерела 
фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення 
механізму фінансування дорожньої галузі. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Доповідач: Москаленко В. -  голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. - голова обласної ради. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 34 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 6 
"всього" – 41. 

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

 
 

11. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо  
включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку 
підприємств, які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання 
пального. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 36 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 5 
"всього" – 41. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу). 

 
Слово надано депутату обласної ради Барні Ф., який звернувся до колег-

депутатів з проханням повторно проголосувати та підтримати проєкт рішення 
обласної ради "Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на співфінансування впровадження проєктів-переможців 
обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2018 року на 2019 рік". 

 
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради . 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 33 
"проти" – 2 
"утримались" – 0 

Доповідач: Москаленко В. - голова обласної ради. 
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"не голосували" - 6 
"всього" – 41. 

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

Слово надано депутату обласної ради Олабіну В., який звернувся із заявою 
до представників правоохоронних органів, присутніх у сесійному залі, про 
злочин з боку голови обласної ради щодо розподілу субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проєктів-
переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2018 року на 2019 рік, яка своїми діями, на його думку, 
порушила статтю 354 та статтю 356 Кримінального кодексу України. 

 
 

12. СЛУХАЛИ:  
 
Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року   

№ 3 "Про схвалення перспективного плану формування територій громад  
Миколаївської області". 

 
В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Талпа М. 

(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Кушнір О. – 
заступник голови облдержадміністрації, Невінчанний М. (політична партія 
"Опозиційний блок"), Резніков І. (депутатська група "Опозиційна платформа - 
"За життя"), Іванова Н. (політична партія "Блок Петра Порошенка 
"Солідарність"), Ковальчук П. (політична партія "Українське об’єднання 
патріотів – "УКРОП"), Барна Ф. (політична партія "Блок Петра Порошенка 
"Солідарність"), Демченко Т. (політична партія "Нова держава"), Паламарюк П. 
(політична партія "Опозиційний блок"), Сіроштан О. (депутатська група 
"Опозиційна платформа - "За життя"), Марін Г. (політична партія "Українське 
об’єднання патріотів – "УКРОП"), Наказенко С. (політична партія "Блок Петра 
Порошенка "Солідарність"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради було 
висловлено ряд суттєвих зауважень щодо перспективного плану формування 
територій громад  Миколаївської області, до якого вносяться зміни. 

Зокрема, депутат обласної ради Талпа М. зачитав висновки постійної 
комісії обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, 
антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого 
самоврядування та засобами масової інформації від 06 вересня 2019 року № 2        
з цього питання та запропонував повернути проєкт перспективного плану 
формування територій громад  Миколаївської області, розроблений 
облдержадміністрацією, на доопрацювання з метою урахування пропозицій 
постійних комісій та об'єднаних територіальних громад. 

 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 
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Депутат обласної ради Ковальчук П. запропонував протягом двох тижнів 

провести роз'яснювальну роботу в усіх об'єднаних територіальних громадах  
Миколаївської області та провести позачергову сесію обласної ради з питання 
децентралізації. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т. запропонувала районним радам, 
об'єднаним територіальним громадам, сільським радам до 01 жовтня 2019 року 
відпрацювати питання про створення об'єднаних територіальних громад і 
надати пропозиції облдержадміністрації; до 10 жовтня 2019 року провести 
окрему сесію з цього питання. 

 

Депутати обласної ради Резніков І.,  Іванова Н., Катрич А. підтримали 
пропозицію депутати Талпи М. стосовно доопрацювання перспективного плану  
формування територій громад Миколаївської області з урахуванням думки 
депутатів обласної ради. 

 

Підсумовуючи пропозиції колег-депутатів, внесені в ході обговорення 
проєкту рішення обласної ради, депутатом Талпою М. запропоновано такий 
проєкт рішення обласної ради: 

 

"1. Проєкт перспективного плану формування територій громад 
Миколаївської області, розроблений Миколаївською обласною державною 
адміністрацією та поданий на схвалення обласної ради, повернути розробнику 
на доопрацювання з метою урахування пропозицій постійної комісії обласної 
ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації та відповідних територіальних громад. 

 

2. Рекомендувати сільським, селищним, районним радам, об'єднаним 
територіальним громадам, районним державним адміністраціям до 01 жовтня 
2019 року провести роз'яснювальну роботу стосовно  можливих шляхів 
проведення  децентралізації та узгодження позицій територіальних громад 
Миколаївської області щодо добровільного об'єднання.  

Районним радам  узагальнити пропозиції територіальних громад  
Миколаївської області та надати їх обласній державній адміністрації. 

 

3.   Миколаївській обласній державній адміністрації після доопрацювання 
проєкту перспективного плану формування територій громад Миколаївської 
області внести питання на розгляд обласної ради в  порядку, встановленому 
Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання". 

 

Запропонований депутатом Талпою М. проєкт рішення обласної ради 
поставлено на голосування. 

 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 29 
"проти" – 0 
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"утримались" – 0 
"не голосували" - 9 
"всього" – 38. 

 
Слово надано Бойку В., директору Центру розвитку місцевого 

самоврядування в Миколаївській області. У своєму виступі промовець 
наголосив, що адміністративно-територіальний устрій, територіальна 
організація влади – це виключно повноваження Кабінету Міністрів України. 
Отже, розробка перспективного плану, робота над ним – це повноваження 
обласної державної адміністрації. І перекладання цього питання на плечі 
депутатського корпусу, - підкреслив виступаючий, - є порушенням чинного 
законодавства. 

 
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради "Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року   № 3 "Про 
схвалення перспективного плану формування територій громад  Миколаївської 
області" в цілому з доповненнями. 

 

Підсумки голосування: 
"за" – 33 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 3 
"всього" – 38. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу). 

 
Далі слово для виступів надано представникам об'єднаних територіальних 

громад Миколаївської області. 
Насамкінець головуюча Москаленко В. повідомила, що у зв'язку з 

відсутністю у сесійному залі більшої частини депутатського корпусу обласної  
ради, сесія вважається неправоможною. 

  
На цьому двадцять восьму позачергову сесію Миколаївської  обласної ради 

оголошено закритою. 
 

/Лунає Державний Гімн України/ 
 
 

 Голова обласної ради В. МОСКАЛЕНКО
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Галина Федулова 37 01 63 


