
 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

25 лютого  2014 року № 21 

            м.Миколаїв 

ХХІ позачергова сесія обласної 

ради шостого скликання 

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради, 

15 година 

 

 

Перед початком роботи ХХІ позачергової сесії обласної ради шостого 

скликання Меріков В.І., депутат обласної ради,  керівник фракції політичної 

партії "ВО "Батьківщина", запропонував вшанувати хвилиною мовчання 

пам'ять загиблих учасників масових акцій протесту проти діючої влади, що 

відбувалися в Україні протягом останніх трьох місяців. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

 Далі Меріков В.І. обґрунтував необхідність проведення ХХІ позачергової 

сесії обласної ради, яка пов’язана із суспільно-політичною ситуацією  в Україні 

та трагічними подіями, що відбулися в нашій державі. 

 Повідомив, що 24 лютого 2014 року на адресу Миколаївської обласної 

ради надійшло звернення депутатів обласної ради про скликання позачергової 

сесії, підписане 34-ма депутатами обласної ради, що становить більш як одну 

третину депутатів від загального складу обласної ради. 

 Меріков В.І. довів до відома присутніх у сесійному залі депутатів 

інформацію про те, що голова обласної ради Дятлов І.С. та перший заступник 

голови обласної ради Пащенко В.В. подали заяви про дострокове припинення 

своїх повноважень. 

 Враховуючи узгоджені пропозиції депутатських фракцій, створених у 

Миколаївській обласній раді, головуючим на сесії з правом підпису усіх 

прийнятих рішень та протоколу сесії визначено Мерікова В.І., депутата 

обласної ради,  керівника фракції політичної партії "ВО "Батьківщина". 

 

 Кандидатуру головуючого підтримано одноголосно. 
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Далі головуючий  Меріков В.І. повідомив про зміну лідера фракції Партії 

регіонів, створеної в Миколаївській обласній раді. Зазначив, що керівником 

фракції Партії регіонів обрано депутата обласної ради Ольшевського Ф.В. 

  

До президії сесії запрошено Лусту В.В., заступника голови 

облдержадміністрації, виконувача функцій і повноважень голови 

облдержадміністрації, та Ольшевського Ф.В., керівника фракції Партії 

регіонів. 

  

 Далі головуючий Меріков В.І. продовжив ведення сесії. 

  

 Загальний склад обласної ради - 96 

Всього обрано депутатів  – 95 

Присутні на сесії - 77 

Відсутні з поважних причин – 18 

 

Головуючий вносить пропозицію про відкриття ХХІ позачергової  сесії 

обласної ради  шостого скликання.   

 

 /Лунає Державний Гімн України/ 

 

           ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, заступники голови 

облдержадміністрації, керівники обласних управлінь, ряду підприємств, 

установ, організацій,  голови районних рад та райдержадміністрацій, міські 

голови, голови обласних рад та облвиконкомів попередніх скликань, 

представники засобів масової інформації, працівники виконавчого апарату 

обласної ради.  

 

             Далі головуючий вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

складі 2-х депутатів: Капусти М.О. та  Кузнєцова О.Д.   

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

До  складу лічильної комісії обрано 3-х депутатів: Григоряна Е.Ю., 

Дубіну М.О., Усенка О.А.  
 

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням порядку денного і регламенту роботи                           

ХХІ позачергової сесії обласної ради шостого скликання до головуючого 

звернулася депутат обласної ради Демченко Т.В. з пропозицією заслухати на 

пленарному засіданні обласної ради інформацію Лусти В.В., заступника голови 

облдержадміністрації, виконувача функцій і повноважень голови 

облдержадміністрації, та Сєднєва Ю.В., начальника УМВС України в 



 3 

Миколаївській області, про суспільно-політичну ситуацію в Миколаївській 

області. 

В колі питань, що розглядатимуться на ХХІ позачерговій сесії обласної 

ради шостого скликання, депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала 

розглянути питання про заборону, знищення, руйнування пам’ятників історії та 

культури, пам’ятних меморіальних знаків, осквернення могил на території 

Миколаївської області. 

 

Пропозиції депутата Демченко Т.В. поставлено на голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 73 

"проти" – 1  

"утрималися"  – 3 

"не голосували" – немає 

"всього" – 77. 

 

Далі до головуючого звернувся депутат обласної ради Пучков С.Є., 

керівник фракції Комуністичної партії України в Миколаївській обласній раді, з 

пропозицією озвучити на сесії звернення фракції Комуністичної партії України  

та телеграму регіональної громадської організації "Миколаївське земляцтво в 

Москві", що надійшла напередодні на адресу Миколаївської обласної ради. 

 

Порядок денний та регламент роботи ХХІ позачергової сесії обласної 

ради шостого скликання затверджено одноголосно. 

 

До порядку денного сесії включено такі питання: 

    

1. Про дострокове припинення повноважень голови обласної ради 

Дятлова І.С.   

 
2. Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови 

обласної ради Пащенка В.В.         

 
3. Про обрання голови Миколаївської обласної ради шостого скликання. 

 
4. Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради шостого 

скликання. 

 
5. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

Різне. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Про дострокове припинення повноважень голови обласної ради                     

Дятлова І.С.   

 

 Інформує: Меріков В.І. – депутат обласної ради, керівник фракції 

політичної партії "ВО "Батьківщина". 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови 

обласної ради Пащенка В.В.         

 

Інформує: Меріков В.І. – депутат обласної ради, керівник фракції 

політичної партії "ВО "Батьківщина". 

 

В обговоренні взяли участь: Пучков С.Є., Меріков В.І.  

    

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 69 

"проти" – 1 

"утрималися"  – 7 

"не голосували" – немає 

"всього" – 77. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

Продовжуючи ведення сесії, головуючий повідомив, що відповідно до 

статей 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Регламенту Миколаївської обласної ради шостого скликання голова обласної 

ради та заступник голови обласної ради обираються відповідною радою на 

пленарному засіданні з числа її депутатів таємним голосуванням. 

З метою проведення процедури обрання голови обласної ради та 

заступника голови обласної ради обрано лічильну комісію у кількості                    

9 депутатів для проведення таємного голосування.  

 

 Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 
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 Головуючий довів до відома присутніх у сесійному залі депутатів та 

запрошених інформацію про те, що лічильна комісія обирає зі свого складу 

голову та секретаря, відпрацьовує проекти бюлетенів для проведення таємного 

голосування з виборів голови обласної ради та  заступника голови обласної 

ради. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів від загального 

складу комісії. 

Проекти бюлетенів для проведення таємного голосування пропонуються 

на затвердження обласної ради відповідно до Регламенту Миколаївської 

обласної ради шостого 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 слово надано керівнику фракції Комуністичної партії України в 

Миколаївській обласній раді Пучкову С.Є., який оголосив текст заяви 

Миколаївського обласного комітету Комуністичної партії України та телеграму 

регіональної громадської організації "Миколаївське земляцтво в Москві", у якій 

йдеться про недопущення актів вандалізму, зокрема руйнування миколаївських 

святинь – пам'ятників історії та культури. Такі дії, - говориться в телеграмі, - 

суттєво підривають імідж міста Миколаєва як  міста уславлених корабелів, 

видатних учених, талановитих діячів культури і науки. 

 Подібні акції, - зазначають автори звернення, - перешкоджатимуть 

приливу інвестицій у місто Миколаїв, без яких розвиток міста на сьогодні 

неможливий. 

 

В обговоренні взяли участь: Чіпак І.І., Могилевська А.С.  

Інформацію взято до відома. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про обрання голови Миколаївської обласної ради шостого скликання. 
 

Інформує: Меріков В.І. – депутат обласної ради, керівник фракції 

політичної партії "ВО "Батьківщина". 

 

Головуючий Меріков В.І. повідомив, що до обласної ради надійшло 

письмове подання від фракції політичної партії "ВО "Батьківщина" у 

Миколаївській обласній раді щодо висунення на посаду голови обласної ради 

депутата обласної ради Кременя Тараса Дмитровича. Інших пропозицій не 

надходило, - зазначив головуючий. 

 Слово для виступу надано Кременю Т.Д., кандидату на посаду голови 

Миколаївської обласної ради шостого скликання, який назвав пріоритетні 

напрями у своїй роботі в разі обрання його головою обласної ради. 
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В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В., Індиков Я.В.,                     

Скорий М.В.,  Пучков С.Є., Токарєв О.М., Усенко О.А.,   Кравченко М.А., 

Янішевська О.А., Козловський Ю.А., Кулажкін С.В., Чіпак І.І., Голодниць-             

кий О.Г., Смирнов О.М.,  Луста В.В. - заступник голови облдержадміністрації, 

виконувач функцій і повноважень голови облдержадміністрації, Меріков В.І.  

 

Далі головуючий Меріков В.І.  повідомив, що з урахуванням пропозицій 

депутатів обласної ради до бюлетеня для таємного голосування з обрання 

голови обласної ради вноситься кандидатура Кременя Т.Д. 

Згідно з протоколом № 1 засідання лічильної комісії Миколаївської 

обласної ради головою лічильної комісії обрано депутата Підберезняка В.І., 

секретарем – депутата Симоненко О.І. 

Далі слово надано голові лічильної комісії Підберезняку В.І., який 

ознайомив присутніх з відпрацьованим лічильною комісією зразком бюлетеня, 

що буде виготовлений на папері зеленого кольору, для проведення таємного 

голосування з обрання голови обласної ради. 

Зразок бюлетеня для таємного голосування з обрання голови обласної 

ради та його колір затверджено одноголосно.  

Далі голова лічильної комісії Підберезняк В.І., оголосив порядок 

проведення таємного голосування з обрання голови обласної ради, що 

проводитиметься у сесійному залі обласної ради. 

Лічильна комісія розпочинає роботу з виготовлення бюлетенів для 

проведення таємного голосування з обрання голови обласної ради. 

 

Головуючий Меріков В.І. вносить пропозицію продовжити роботу сесії 

та розглянути питання порядку денного, включені до розділу "Різне". 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Про суспільно-політичну ситуацію в Миколаївській області. 

 

Інформують: Луста В.В. - заступник голови облдержадміністрації, 

виконувач функцій і повноважень голови 

облдержадміністрації; 

Сєднєв Ю.В. – начальник УМВС України в 

Миколаївській області. 

 

Заступник голови облдержадміністрації, виконувач функцій і 

повноважень голови облдержадміністрації Луста В.В. надав інформацію про 

заходи, які здійснюються на сьогодні обласною державною адміністрацією, 

районними державними адміністраціями, виконавчою владою міст обласного 

підпорядкування для врегулювання суспільно-політичної ситуації в 

Миколаївській області. 
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Промовець наголосив, що найголовнішим завданням на сьогодні є 

консолідація зусиль керівників органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, депутатів рад усіх рівнів для стабілізації суспільно-політичної 

ситуації в Миколаївській області. Підкреслив, що на сьогодні ситуація в області 

є контрольованою.  

Далі слово надано Сєднєву Ю.В., начальнику УМВС України в 

Миколаївській області. 

Виступаючий зазначив, що суспільно-політична ситуація в Миколаївській 

області на сьогодні залишається напруженою. 

Однак, незважаючи на  складність ситуації, - зробив акцент                         

Сєднєв Ю.В., - громадський порядок в області є контрольованим і згідно з 

оперативною інформацією прогнозованим. 

Начальник УМВС України в Миколаївській області проінформував про 

ряд конкретних заходів, які вживаються правоохоронними органами щодо 

контролю та забезпечення громадського порядку на території Миколаївської 

області. Підкреслив, що лише громадянська позиція і самосвідомість 

суспільства дозволять нам зберегти правопорядок і стабілізувати ситуацію. 

Наголосив, що ситуація в області на сьогодні є стабільною і контрольованою. 

 

В обговоренні взяли участь: Індиков Я.В., Пучков С.Є.,                   

Кравченко М.А., Демченко Т.В., Меріков В.І. 

 

Інформацію Лусти В.В., заступника голови облдержадміністрації, 

виконувача функцій і повноважень голови облдержадміністрації, та                  

Сєднєва Ю.В., начальника УМВС України в Миколаївській області, 

запропоновано взяти до відома. 

 

Пропозицію поставлено на голосування. 

          Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 Далі слово надано голові лічильної комісії Підберезняку В.І., який 

оголосив про початок проведення таємного голосування з обрання голови 

обласної ради. 

 Проведено таємне голосування за кандидатуру Кременя Т.Д. на посаду 

голови обласної ради. 

 Далі слово для оголошення протоколу № 2 засідання лічильної комісії 

надано голові лічильної комісії Підберезняку В.І., який оголосив результати 

таємного голосування з виборів голови обласної ради. 

          

Підсумки голосування: 

 

кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені для таємного 

голосування, - 77 

 

кількість недійсних бюлетенів – 1 
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кількість голосів, поданих за кандидата  на посаду голови обласної ради, – 66 

 

кількість голосів, які не підтримали кандидата, - 10. 

 

 В результаті таємного голосування, - повідомив голова лічильної комісії 

Підберезняк В.І., - головою обласної ради вважати обраним Кременя Т.Д. 

 

/Оплески/ 

 

 Слово надано голові обласної ради Кременю Т.Д., який висловив подяку 

депутатському корпусу обласної ради за виявлену довіру та підтримку. 

 Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. склав Присягу посадової особи 

місцевого самоврядування.  

Новообраного голову Миколаївської обласної ради Кременя Т.Д. 

запрошено зайняти місце у президії сесії обласної ради. 

Далі проведено голосування за прийняття проекту рішення "Про 

обрання голови Миколаївської обласної ради шостого скликання". 

 

 Підсумки голосування:  

"за" – 77 (одноголосно.) 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради шостого 

скликання. 

 

Інформує: Меріков В.І. – депутат обласної ради, керівник фракції 

політичної партії "ВО "Батьківщина". 

 

У ході розгляду питання "Про обрання заступника голови 

Миколаївської обласної ради шостого скликання" головуючий Меріков В.І. 

надав відповідні роз’яснення стосовно питання, яке розглядається. 

 Головуючий повідомив, що відповідно до Регламенту Миколаївської 

обласної ради шостого скликання обласна рада на строк її повноважень обирає 

заступника голови обласної ради з числа депутатів обласної ради. 

 Кандидатуру на посаду заступника голови обласної ради представляє 

голова обласної ради. 

 Головуючий Меріков В.І. повідомив, що відповідно до Регламенту 

Миколаївської обласної ради шостого скликання обрання заступника голови 

обласної ради проводиться таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. 
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 Слово для висунення кандидатури на посаду заступника голови обласної 

ради надано голові обласної ради Кременю Т.Д., який вніс пропозицію щодо 

кандидатури депутата обласної ради Смирнова О.М. на посаду заступника 

голови обласної ради. 

 До бюлетеня для таємного голосування з виборів заступника голови 

обласної ради включено кандидатуру Смирнова О.М. 

 Далі слово надано голові лічильної комісії  Підберезняку В.І., який 

повідомив, що зразок бюлетеня для проведення таємного голосування з 

обрання заступника голови обласної ради буде виготовлено на папері білого 

кольору. 

Зразок бюлетеня для таємного голосування з обрання заступника голови 

обласної ради та його колір затверджено одноголосно.  

 

Лічильна комісія розпочинає роботу з виготовлення бюлетенів для 

проведення таємного голосування з обрання заступника голови обласної ради. 

 

Внесено пропозицію продовжити розгляд питань порядку денного. 

 

Далі депутат обласної ради Демченко Т.В. озвучила проект рішення з 

питання, яке додатково включено до порядку денного ХХІ позачергової сесії 

обласної ради, - щодо заборони, знищення, руйнування пам’ятників історії та 

культури, пам’ятних меморіальних знаків, осквернення могил на території 

Миколаївської області. 

 

В обговоренні взяли участь: Меріков В.І., Могилевська А.С., 

Гранатуров Ю.І. – тимчасово виконуючий  обов’язки Миколаївського міського 

голови, Демченко Т.В.,  Мартиросов С.В., Симоненко О.І.,  Голодницький О.Г., 

Кремінь Т.Д. – голова обласної ради. 

 

 З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій 

проведено голосування за прийняття тексту проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 76 

"проти" – немає  

"утрималися"  – 1 

"не голосували" – немає 

"всього" – 77. 

 

 Далі слово надано голові лічильної комісії Підберезняку В.І., який 

оголосив про початок проведення таємного голосування з обрання заступника 

голови обласної ради. 

Проведено таємне голосування за кандидатуру Смирнова О.М. на посаду 

заступника голови обласної ради. 
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 Далі слово для оголошення протоколу № 3 засідання лічильної комісії 

надано голові лічильної комісії Підберезняку В.І., який оголосив результати 

таємного голосування з виборів заступника голови обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

 

кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені для таємного 

голосування, - 68 

 

кількість недійсних бюлетенів – 1 

 

кількість голосів, поданих за кандидата  на посаду заступника голови обласної 

ради, – 65 

 

кількість голосів, які не підтримали кандидата,  - 2. 

 

 Згідно з результатами таємного голосування, - повідомив голова 

лічильної комісії Підберезняк В.І., - заступником голови обласної ради 

вважати обраним Смирнова О.М. 

 

/Оплески/ 

 

 Головуючий Меріков В.І. оголосив текст проекту рішення "Про обрання 

заступника голови Миколаївської обласної ради шостого скликання" та 

запропонував проголосувати за його прийняття. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 68 

"проти" – немає  

"утрималися"  – немає 

"не голосували" – 9 

"всього" – 77. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

Інформує: Меріков В.І. – депутат обласної ради, керівник фракції 

політичної партії "ВО "Батьківщина". 
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Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 68 

"проти" – немає  

"утрималися"  – немає 

"не голосували" – 9 

"всього" – 77. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

 Далі слово для інформації надано Ольшевському Ф.В., новообраному 

керівнику фракції Партії регіонів, створеної у Миколаївській обласній раді,  

 Лідер фракції повідомив, що за станом на 25 лютого 2014 року зі складу 

фракції Партії регіонів у Миколаївській обласній ради вийшли 27 депутатів, які  

залишилися членами Партії регіонів, але до складу фракції більше не входять. 

  

 Далі слово для виступу надано голові політичної партії 

"Демократичний альянс" Матейчук Євгенії та члену політичної партії                    

"ВО "Свобода" Губському Демиду. 

 

 Насамкінець головуючий Меріков В.І. оголосив звернення народного 

депутата України Бриченка І.В. щодо організації безоплатної екскурсії для 

керівників міст і районів Миколаївської області до колишньої резиденції 

Президента України у Межигір'ї. 

 Оголошену інформацію взято до відома. 

 

 На цьому роботу ХХІ позачергової сесії обласної ради шостого 

скликання завершено. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

Депутат обласної ради, 

головуючий на пленарному  

засіданні обласної ради        В.І.Меріков 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


