
 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

03 квітня  2014 року № 22 

            м.Миколаїв 

ХХІІ позачергова сесія обласної 

ради шостого скликання 

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради, 

11 година 

 

 

Перед початком роботи ХХІІ позачергової сесії обласної ради шостого 

скликання голова обласної ради  Кремінь Т.Д. запропонував вшанувати 

хвилиною мовчання пам'ять Героїв Небесної Сотні, які загинули внаслідок 

протистоянь, що відбувалися на Майдані Незалежності у м.Києві, віддавши свої 

життя за свободу і незалежність, європейське заможне майбутнє нашої 

держави. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

 Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. висловив подяку українським 

військовослужбовцям, які у надзвичайно складних умовах несли і продовжують 

нести службу на окупованій території Автономної Республіки Крим, 

залишаючись вірними військовій присязі та захищаючи суверенітет України.  

 

За зразкове  виконання  військового  та  службового  обов'язку,  мужність 

і відвагу, самовідданість, проявлену під час захисту державних інтересів 

України в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, наполегливість, 

принциповість і патріотизм нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

Мамчура 

Юлія Валерійовича 

 

- полковника, командира військової частини 

А 4515 

Делятицького 

Дмитра Євгеновича 

- підполковника, командира військової 

частини А 2272. 

 

 Почесні грамоти, квіти та подарунки нагородженим вручили голова 

обласної ради Кремінь Т.Д. та голова облдержадміністрації Романчук М.П. 
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 Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. обґрунтував необхідність 

проведення позачергової сесії обласної ради. 

Повідомив, що з метою забезпечення належного рівня соціального 

захисту і підтримки сімей військовослужбовців, які виїжджають з території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до Миколаївської області,  а 

також для вирішення  проблемних питань, пов’язаних з їх тимчасовим місцем 

перебування, голова Миколаївської обласної державної адміністрації листом  

від 31 березня 2014 року звернувся з пропозицією до обласної ради щодо 

проведення позачергової сесії та виділення коштів з обласного бюджету на 

вищезазначені цілі.  

 

Відповідно до частини сьомої статті 46 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", - зробив акцент голова обласної ради, - сесія 

обласної ради  може бути скликана за пропозицією голови 

облдержадміністрації.  

 

Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. продовжив ведення сесії. 

  

 Загальний склад обласної ради - 96 

Всього обрано депутатів  – 94 

Присутні на сесії - 68 

Відсутні з поважних причин – 26 

 

Головуючий вносить пропозицію про відкриття ХХІІ позачергової  сесії 

обласної ради  шостого скликання.   

 

 /Лунає Державний Гімн України/ 

 

           ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації, керівники ряду департаментів та управлінь, голови обласної ради 

та облвиконкомів попередніх скликань, представники засобів масової 

інформації, керівники ряду підприємств, працівники виконавчого апарату 

обласної ради. 

 

            У роботі сесії взяли участь народні депутати України: Бриченко І.В., 

Дзарданов М.С., Меріков В.І. 

  

До складу секретаріату обрано депутата Капусту М.О. (фракція 

політичної партії "ВО "Батьківщина") та депутата Кузнєцову Л.В. (фракція 

Партії регіонів).   

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

З метою підрахунку голосів під час прийняття рішень з питань порядку 

денного обрано лічильну комісію у складі 3-х депутатів: Григоряна Е.Ю. 
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фракція політичної партії  "ВО "Батьківщина"), Писаренко Л.В. (фракція 

Партії регіонів), Воронцова М.Ю. (фракція Комуністичної партії України). 

 

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 

 

Порядок денний та регламент роботи ХХІІ позачергової сесії обласної 

ради шостого скликання затверджено одноголосно. 

 

 У ході проведення сесії до головуючого звернувся керівник депутатської 

фракції Комуністичної партії України Пучков С.Є. з пропозицією заслухати на 

пленарному засіданні обласної ради інформацію начальника УМВС України в 

Миколаївській області Сєднєва Ю.В. про хід розслідування факту вандалізму, 

пов’язаного з руйнуванням пам’ятника В.І.Леніну в м.Миколаєві 22 лютого                 

2014 року, що викликало широкий суспільний резонанс, 

 Запропоновано заслухати відповідну інформацію в розділі "Різне". 

 

 Пропозицію підтримано одноголосно. 

 

До порядку денного сесії включено такі питання: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Соціальної комплексної програми 

підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у Миколаївській області на  2011-2015 роки. 

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

 

2. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2014 рік. 
 

  Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.  
 

 

3. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Мерікова В.І. 

 

Доповідач: Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.  

 
 

4. Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради.  

 

Доповідач: Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.  
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5. Про внесення змін до складу президії Миколаївської обласної ради 

шостого скликання. 

 

Доповідач: Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.  

 

 

Розділ "РІЗНЕ". 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до Соціальної комплексної програми 

підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у Миколаївській області на  2011-2015 роки. 
 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Лівік О.П. (фракція Партії регіонів),     

Луста В.В. – заступник голови облдержадміністрації, депутат обласної ради,  

Кремінь Т.Д. – голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій 

проведено голосування за прийняття тексту проекту рішення. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2014 

рік. 
 

  Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.  
 

  

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 67 

"проти" – 1 

"утрималися"  – немає 
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"не голосували" – немає 

"всього" – 68. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 

Мерікова В.І. 

 

Доповідач: Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради.  

 

Доповідач: Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до складу президії Миколаївської обласної ради шостого 

скликання. 

 

Доповідач: Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 
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Розділ "РІЗНЕ". 

 

 Слово для інформації про хід розслідування факту вандалізму, 

пов’язаного з руйнуванням пам’ятника В.І.Леніну в м.Миколаєві 22 лютого 

2014 року, надано Сєднєву Ю.В., начальнику УМВС України в Миколаївській 

області. 

 Виступаючий зазначив, що дії, пов’язані з руйнуванням пам’ятника 

В.І.Леніну, могли кваліфікуватися за двома статтями Кримінального кодексу 

України. Це частина перша статті 194 "Умисне знищення або пошкодження 

майна, що заподіяло школу у великих розмірах" та частина друга статті 298 

"Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 

культурної спадщини чи їх частин". 

 Відповідно до статті 194, - зробив акцент Сєднєв Ю.В., - розмір 

заподіяної шкоди повинен бути у 250 разів більшим від неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян, що становить 152 тис.250 гривень. 

 На сьогодні оціночна залишкова вартість пам’ятника В.І.Леніну 

становить нуль гривень. Крім того, - підкреслив промовець, - відповідно до 

частини другої статті 298 цей об’єкт не належить до культурної спадщини. 

Отже, у зв’язку з відсутністю складу злочину, передбаченого Кримінальним 

кодексом України, кримінальне провадження було припинено. 

 Далі начальник УМВС України в Миколаївській області Сєднєв Ю.В. 

офіційно заявив, що на території м.Миколаєва та Миколаївської області 

радикально налаштованих громадян, які виношують наміри щодо знесення 

пам’ятника героям-ольшанцям, воїнам-інтернаціоналістам та воїнам-

визволителям, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, немає. 

 На сьогодні ситуація в області є контрольованою. 

 Громадський порядок у місті Миколаєві та на території області 

забезпечують наряди міліції з числа працівників правоохоронних органів, - 

підсумував свій виступ Сєднєв Ю.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Симоненко О.І. (фракція Комуністичної 

партії України), Пучков С.Є. (фракція Комуністичної партії України),                    

Індиков Я.В. (фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"), Машкін М.Г. 

(фракція Партії регіонів), Дзарданов М.С. – народний депутат України, 

Могилевська А.С. (фракція Комуністичної партії України),                   

Ольшевський Ф.В. (фракція Партії регіонів), Матвєєв В.Й. - народний 

депутат України попередніх скликань, Кремінь Т.Д. – голова обласної ради. 

 

Інформацію начальника УМВС України в Миколаївській області             

Сєднєва Ю.В. запропоновано взяти до відома. 

 

У ході обговорення було надано доручення обласної ради: 

Обласній державній адміністрації, районним державним адміністраціям, 

виконавчим органам міських (міст обласного значення) рад у межах 

повноважень вжити заходів щодо інвентаризації пам’ятників історії та 
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культури, пам’ятних меморіальних знаків, розташованих на території 

Миколаївської області, з метою їх належного утримання та охорони. 

За результатами проведеної роботи вжити заходів щодо визначення їх 

оціночної вартості. У разі виявлення безгосподарних об’єктів вирішити питання 

щодо прийняття їх на баланс в установленому законом порядку. 

   

Пропозицію поставлено на голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 Під час проведення сесії до головуючого звернулася депутат обласної 

ради Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів) з проханням надати слово для 

виступу.  

У ході виступу депутат обласної ради Демченко Т.В. порушила низку 

актуальних питань, зокрема щодо: 

 

необхідності проведення ремонтних робіт окремих ділянок автомобільної 

дороги Н 14 сполученням Миколаїв – Кіровоград загальною протяжністю 

близько 30 км; 

 

необхідності проведення ремонтно-відновлювальних робіт мостопереходу у 

с.Возсіятське Єланецького району, який перебуває у незадовільному стані; 

 

необхідності налагодження вуличного освітлення на перехресті автомобільних 

доріг Н 14 Миколаїв – Кіровоград та Н 11 Миколаїв – Дніпропетровськ у 

с.Возсіятське Єланецького району з метою забезпечення безпеки місцевого 

населення; 
 

необхідності фінансування робіт з проведення ремонту автомобільної дороги 

смт Єланець – с.Возсіятське Єланецького району; 
 

водопостачання та водозабезпечення смт Єланець та населених пунктів 

Єланецького району; 
 

використання земель державної власності та необхідності перегляду розміру 

орендної плати за використання цієї категорії земель. 
 

 Депутат обласної ради Демченко Т.В. внесла пропозицію рекомендувати 

облдержадміністрації, головному управлінню Держземагентства у 

Миколаївській області, профільній постійній комісії обласної ради 

відпрацювати пропозиції стосовно врегулювання на законодавчому рівні 

процедури відведення громадянам земельних ділянок для ведення особистого 

підсобного господарства з урахуванням рішень відповідних місцевих рад в 

інтересах жителів територіальних громад. 

 

 Депутат обласної ради Овдієнко І.М. (фракція Комуністичної партії 

України) порушив питання щодо недофінансування відділення гемодіалізу 
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Миколаївської обласної лікарні та необхідності збільшення коштів з обласного 

бюджету на ці цілі. 

 Відповідь депутатові Овдієнку І.М. надала на сесії Хотіна С.Г. - 

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. 

 

 Депутат обласної ради Погорєлов В.Г. (позафракційний) порушив 

питання щодо частого зростання цін на пально-мастильні матеріали, що 

негативно впливає, передусім, на можливості сільгосптоваровиробників, 

зокрема під час проведення весняно-польових робіт. 

 

Підсумовуючи роботу ХХІІ позачергової сесії обласної ради шостого 

скликання, головуючий Кремінь Т.Д. повідомив, що усі питання, включені до 

порядку денного сесії, розглянуто. 

 

 На цьому ХХІІ позачергову сесію обласної ради шостого скликання 

оголошено закритою. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

Голова обласної ради                             Т.Д.Кремінь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


