
 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

25 листопада  2014 року № 26 

            м.Миколаїв 

ХХVІ позачергова сесія обласної 

ради шостого скликання 

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед початком роботи ХХVІ позачергової сесії обласної ради шостого 

скликання голова обласної ради Кремінь Т.Д. повідомив присутніх у сесійному 

залі депутатів та запрошених про передчасну смерть Шинкарьова М.О., голови 

Миколаївської обласної організації ветеранів України. 

Запропонував ушанувати хвилиною мовчання пам'ять знаного земляка та 

наших співвітчизників – жителів Миколаївської області, які загинули в ході 

неоголошеної війни на сході України, захищаючи свободу і незалежність нашої 

Батьківщини. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Далі  голова обласної ради Кремінь Т.Д. повідомив про вручення 

державних відзнак та нагород українським військовослужбовцям, які у 

надзвичайно складних умовах військової агресії мужньо і самовіддано 

захищають єдність і свободу, державний суверенітет, територіальну цілісність 

України. 

 

Указом   Президента   України за особисту мужність і героїзм, виявлені у 

захисті державного суверенітету, народу України та територіальної цілісності 

держави, боротьбу із сепаратизмом і російською агресією, вірність військовій 

присязі та підвищення авторитету Збройних Сил України орденом                          

“За мужність” ІІІ ступеня нагороджено військовослужбовців 79-ї окремої 

аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Сухопутних військ 

Збройних Сил України: 

 

АЛТУХОВА 

Олександра Сергійовича 

- солдата, гранатометника аеромобільно-

десантного взводу аеромобільно-
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десантної роти аеромобільно-десантного 

батальйону  

 

АЛЬХОВІКОВА 

Сергія Вікторовича 

 

- капітана, командира зенітного ракетного 

взводу    аеромобільно-десантного 

батальйону  

 

БОЙЧЕНКА 

Миколу Володимировича 

 

- сержанта, командира відділення 

протитанкового взводу аеромобільно-

десантного батальйону  

 

ГАЙЧЕНКА 

Олександра Анатолійовича 

 

- солдата, старшого водія гранатометного 

взводу аеромобільно-десантного 

батальйону  

ГОРГУЛЯ 

Павла Борисовича 

 

- сержанта, обчислювача мінометної 

батареї  

аеромобільно-десантного батальйону  

КРАСНОЖОНА 

Олександра Івановича 

- молодшого сержанта, навідника 

аеромобільно-десантного взводу 

аеромобільно-десантної роти 

аеромобільно-десантного батальйону  

 

ЛІНЬОВА 

Володимира Володимировича 

- солдата, водія аеромобільно-десантного 

взводу аеромобільно-десантної роти 

аеромобільно-десантного батальйону  

 

ЛОЗОВЕНКА 

 Владислава Анатолійовича 

- сержанта, санітарного інструктора 

приймально-сортувального відділення 

медичної роти.  

 

Почесні державні відзнаки та квіти нагородженим військовослужбовцям 

вручили голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. та голова 

обласної ради Кремінь Т.Д. 

Від імені депутатського корпусу обласної ради та від імені територіальної 

громади Миколаївської області голова обласної ради Кремінь Т.Д. привітав 

нагороджених, побажав їм міцного здоров'я, мужності, витримки, незламності 

духу в боротьбі з військовим агресором. 

Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. привітав з днем народження 

депутатів обласної ради Белінського О.В. та Зіброва П.В., які на жаль, за станом 

здоров'я не змогли взяти участь сьогодні у роботі пленарного засідання обласної 

ради. 

 

Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. продовжив ведення сесії. 
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 Загальний склад обласної ради - 96 

Всього обрано депутатів  – 95 

Присутні на сесії - 53 

Відсутні з поважних причин – 42 

 

Головуючий вносить пропозицію про відкриття ХХVІ позачергової  сесії 

обласної ради  шостого скликання.   

 

 /Лунає Державний Гімн України/ 

 

ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, керівники ряду 

підприємств, департаментів та управлінь, представники засобів масової 

інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради. 

 

Далі головуючий вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

складі 2-х депутатів: Доценко Л.О. (депутатська група "Рідна Миколаївщина"), 

Капусти М.О. (фракція "ВО "Батьківщина"). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

До складу лічильної комісії обрано 3-х депутатів: Бугаєнко Т.І. 

(депутатська група "Єдність"), Кулажкіна С.В. (депутатська група "Рідна 

Миколаївщина"), Кравченка А.М. (депутатська група "Сильна 

Миколаївщина"). 

 

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 

 

Далі головуючий обґрунтував необхідність проведення                               ХХVІ 

позачергової сесії Миколаївської обласної ради шостого скликання. 

 

Повідомив, що за результатами виборів до Верховної Ради України, які 

відбулися 26 жовтня 2014 року, Лівіка Олександра Петровича та Кременя 

Тараса Дмитровича обрано народними депутатами України.  

 

У зв’язку з цим Лівік О.П. та Кремінь Т.Д. подали до обласної ради 

особисті заяви про дострокове припинення повноважень депутатів обласної 

ради. 

 

Отже, - підкреслив головуючий, - згідно з вимогами чинного законо-давства 

необхідно прийняти відповідні рішення про дострокове припинення 

повноважень Лівіка О.П. та Кременя Т.Д. як депутатів обласної ради. 
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Саме тому до порядку денного ХХVІ позачергової сесії обласної ради 

включено такі питання: 

 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Лівіка О.П. 

 

2. Про дострокове припинення повноважень голови обласної ради Кременя Т.Д.  

 

В обговоренні проекту порядку денного ХХVІ позачергової сесії обласної 

ради взяли участь: Демченко Т.В. (позафракційна), Мартиросов С.В. (фракція  

"ВО "Батьківщина"), Симоненко О.І. (фракція Комуністичної партії України).  

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. внесла пропозицію заслухати на 

ХХVІ позачерговій сесії звіт голови обласної ради Кременя Т.Д. про діяльність 

на цій посаді. 

Пропозицію депутата Демченко Т.В. про включення до порядку денного  

питання про звіт голови обласної ради поставлено на голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 17 

"проти" – 15 

"утрималися"  – 16 

"не голосували" – 5 

"всього" – 53. 

 

Порядок денний та регламент роботи ХХVІ позачергової сесії обласної 

ради шостого скликання затверджено  з такими результатами голосування: 

 

"за" – 50 

"проти" – 1 

"утрималися"  – 2 

"не голосували" – немає 

"всього" – 53. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради               

Лівіка О.П. 

 

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

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про дострокове припинення повноважень голови обласної ради              

Кременя Т.Д.     

 

Доповідач: Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Пучков С.Є. (фракція Комуністичної партії 

України), Симоненко О.І. (фракція Комуністичної партії України), Кремінь 

Т.Д. – голова обласної ради, Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради. 

Голова обласної ради Кремінь Т.Д. повідомив, що 21 листопада                    

2014 року ним було подано заяву про дострокове припинення повноважень 

депутата обласної ради із одночасним припиненням повноважень голови 

обласної ради у зв’язку з обранням народним депутатом України. 

Відповідно до частин шостої, сьомої статті 56 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", - підкреслив Кремінь Т.Д., - у разі неможливості 

виконання головою ради своїх обов’язків його повноваження здійснює перший 

заступник голови обласної ради, а у разі його відсутності – заступник голови 

обласної ради. 

Отже, до обрання голови обласної ради його обов’язки, визначені Законом 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснюватиме заступник 

голови обласної ради Смирнов Олександр Миколайович. 

Далі ведення сесії продовжив заступник голови обласної ради                

Смирнов О.М. який озвучив текст рішення "Про дострокове припинення 

повноважень голови обласної ради Кременя Т.Д." і поставив його на 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – немає 

"утрималися"  – 5 

"не голосували" – немає 

"всього" – 53. 

 

Слово для виступу надано Кременю Т.Д., який проінформував присутніх 

у сесійному залі  депутатів та запрошених про свою діяльність на посаді голови 

обласної ради. 

Далі заступник голови обласної ради Смирнов О.М. наголосив на 

положенні частини п'ятої статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", згідно з якою повноваження голови обласної ради припиняються, а 

відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною 

радою рішення, яким береться до уваги конкретний факт, зокрема звернення 

голови ради з особистою заявою про складення ним повноважень голови ради. 
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Заступник голови обласної ради Смирнов О.М. вніс пропозицію 

проголосувати повторно за прийняття проекту рішення "Про дострокове 

припинення повноважень голови обласної ради Кременя Т.Д." 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 53 

"проти" – немає 

"утрималися"  – немає 

"не голосували" – немає 

"всього" – 53. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

Далі голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. та заступник 

голови обласної ради Смирнов О.М. привітали Кременя Т.Д. та Лівіка О.П. з 

обранням їх народними депутатами України. Висловили впевненість у тому, що 

діяльність народних обранців буде спрямована на вирішення нагальних проблем 

Миколаївської області. 

Продовжуючи ведення сесії, заступник голови обласної ради                

Смирнов О.М. довів до відома присутніх інформацію про те, що 24 листопада 

2014 року до обласної ради надійшов протокол засідання депутатської фракції 

Партії регіонів, створеної в Миколаївській обласній раді шостого скликання, про 

припинення діяльності цієї фракції.  

Отже, - підсумував заступник голови обласної ради Смирнов О.М., -  з 

цього моменту фракція Партії регіонів втрачає права, встановлені статтею 28 

Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та Регламентом обласної 

ради шостого скликання. 

Депутат обласної ради Татаренко О.І. звернулася на сесії до                

Кременя Т.Д. та Лівіка О.П. щодо необхідності порушення в Комітетах 

Верховної Ради України питання про прийняття законодавчого акта стосовно  

встановлення дорожнього збору з метою фінансування витрат, пов'язаних з 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг. 

Підсумовуючи роботу пленарного засідання обласної ради, головуючий 

Смирнов О.М. повідомив, що усі питання, включені до порядку денного              

ХХVІ позачергової сесії обласної ради, розглянуто. 

        На цьому ХХVІ позачергову сесію обласної ради шостого скликання 

оголошено закритою. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

Заступник голови 

обласної ради                                      О.М.Смирнов 

 

 

Федулова 37 01 63 


