
 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

16 січня  2015 року № 28 

            м.Миколаїв 

ХХVІІІ позачергова сесія обласної 

ради шостого скликання 

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради, 

11 година 

 

 

Перед тим, як розпочати роботу ХХVІІІ позачергової сесії обласної ради 

шостого скликання, заступник голови обласної ради Смирнов О.М. звернувся 

до присутніх у сесійному залі депутатів та запрошених з проханням ушанувати 

хвилиною мовчання пам'ять наших співвітчизників, які загинули 13 січня 2015 

року під м.Волноваха Донецької області в результаті артилерійського обстрілу 

пасажирського автобуса силами терористичних угруповань. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Далі  заступник голови обласної ради Смирнов О.М. повідомив про 

вручення державних відзнак та нагород. 

 

Указом Президента України за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки  та високий професіоналізм орденом 

"За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено: 

 

ТРОСІНЕНКА 

Миколу Миколайовича 

 

- голову громадського формування народної 

самооборони Миколаївщини 

  

МУДРАКА 

Олега Івановича 

- депутата Миколаївської міської ради. 

 

За вагомий особистий внесок у становлення місцевого самоврядування, 

плідну депутатську діяльність, спрямовану на активне вирішення соціально-

економічних питань територіальної громади, високий професіоналізм та з 

нагоди 30-річчя від дня народження Почесною грамотою обласної ради 

нагороджено: 
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ДАНИЛЬЧЕНКА 

Ростислава 

Володимировича  

- депутата Миколаївської обласної ради. 

 

Державні відзнаки та квіти нагородженим вручили голова обласної 

державної адміністрації Меріков В.І. та заступник голови обласної ради 

Смирнов О.М. 

Від імені депутатського корпусу обласної ради заступник голови обласної 

ради Смирнов О.М. привітав нагороджених, побажав їм міцного здоров'я, 

мужності, витримки, вагомих трудових здобутків на благо територіальних 

громад Миколаївської області. 

Далі заступник голови обласної ради Смирнов О.М. продовжив ведення 

сесії. 

  

 Загальний склад обласної ради - 96 

Всього обрано депутатів  – 94 

Присутні на сесії - 69 

Відсутні з поважних причин – 25 

 

Головуючий вносить пропозицію про відкриття ХХVІІІ 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: Татаренко О.І. (депутатська група "Єдність") та 

Кузнєцової Л.В. (позафракційна). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

До складу лічильної комісії обрано 3-х депутатів: Воронцова М.Ю. 

(фракція Комуністичної партії України), Кравченка А.М. (депутатська група 

"Сильна Миколаївщина"), Мартиросова С.В. (фракція  "ВО "Батьківщина"). 

 

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 

 

Далі заступник голови обласної ради Смирнов О.М. обґрунтував 

необхідність проведення ХХVІІІ позачергової сесії Миколаївської обласної 

ради шостого скликання. 
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Повідомив, що 28 грудня 2014 року Верховною Радою України 

проголосовано Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", 

який було підписано Президентом України Порошенком П.О. та офіційно 

оприлюднено 31 грудня 2014 року. 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу Миколаївською обласною 

державною адміністрацією підготовлено та внесено на розгляд обласної ради 

проект обласного бюджету Миколаївської області на 2015 рік, в основу 

формування якого, - підкреслив головуючий, - покладено основні напрями 

бюджетної політики Уряду на 2015 рік, інші нормативно-правові акти, що 

визначають соціально-економічні параметри держави та Миколаївської області 

зокрема. 

 Основою розроблення обласного бюджету, - зробив акцент заступник 

голови обласної ради, - є збереження соціальної спрямованості бюджету; 

направлення бюджетних коштів на безперебійне функціонування бюджетних 

установ і закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази; спрямування 

бюджетних коштів на фінансування заходів обласних програм.  

З метою розгляду на сесії, - зазначив заступник голови обласної ради, - 

обласною державною адміністрацією запропоновано включити до порядку 

денного питання, які безпосередньо пов'язані з проектом бюджету 

Миколаївської області, а саме: 

 

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки;  

 

Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2015 року. 

 

За пропозиціями керівників депутатських груп та фракцій, - продовжив 

далі головуючий, - на розгляд сесії підготовлено проект Звернення депутатів 

Миколаївської обласної ради до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. 

щодо повернення великих платників податків на податковий облік до 

Миколаївської області. 

 

Запропоновано включити це питання до розділу "Різне" порядку денного 

сесії. 

В обговоренні проекту порядку денного ХХVІІІ позачергової сесії 

обласної ради взяли участь: Демченко Т.В. (позафракційна), Смирнов О.М. - 

заступник голови обласної ради. 

 У ході обговорення проекту порядку денного сесії депутат обласної ради 

Демченко Т.В. запропонувала заслухати інформацію відповідних служб та 

включити до проекту порядку денного  ХХVІІІ позачергової сесії обласної ради 

такі питання: 

 

1. Про надзвичайну ситуацію, що склалася на ВП "Южно-               

Українська АЕС". 
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2. Про ситуацію на автомобільних дорогах Миколаївської області у 

зв'язку з несприятливими погодними умовами. 

 

Проект порядку денного та регламенту роботи ХХVІІІ позачергової сесії 

обласної ради шостого скликання затверджено  одноголосно. 

 

До порядку денного сесії включено такі питання: 

 

1. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2015 року. 

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

2. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки. 

 

Доповідач: Грипенко В.К. – заступник директора департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та туризму  

облдержадміністрації. 

 

3. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2015 рік.  

 

Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

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

 

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

 

          Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2015 року. 

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Скрипник Є.А. (позафракційний),     

Демченко Т.В. (позафракційна), Смирнов О.М. – заступник голови обласної 

ради. 
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З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій 

проведено голосування за прийняття проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки. 

 

Доповідач: Грипенко В.К. – заступник директора департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та туризму  

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Токарєв О.М. (позафракційний),     

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради                      

Токарєв О.М. звернув увагу на необхідність урегулювання на законодавчому 

рівні питань щодо скасування вимог, які стосуються обов'язкового 

встановлення та використання касових апаратів, передусім у сфері малого 

підприємництва. 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій 

проведено голосування за прийняття проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 67 

"проти" – немає 

"утрималися"  – 2 

"не голосували" – немає 

"всього" – 69. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про обласний бюджет Миколаївської області на 2015 рік.  

 

Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Кулажкін С.В. -  голова постійної комісії обласної ради з 

питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 

фінансів та інвестицій. 
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В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (позафракційна),                   

Відяпін В.О. (депутатська група "Сильна Миколаївщина"), Скрипник Є.А. 

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

Підберезняк В.І. (фракція  "ВО "Батьківщина"), Ольшевський Ф.В. 

(позафракційний), Кормишкін Ю.А. (депутатська група "Рідна 

Миколаївщина"), Андросенко В.Д. – в.о.начальника головного управління 

Державної фінансової служби у Миколаївській області, Кукуруза О.В. 

(депутатська група "Рідна Миколаївщина"), Мартиросов С.В. (фракція                      

"ВО "Батьківщина"), Меріков В.І. – голова облдержадміністрації,                    

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради. 

 

Під час обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

внесено ряд суттєвих пропозицій. 

Зокрема, депутат обласної ради Кукуруза О.В. порушив питання щодо 

необхідності розмежування територій м.Первомайськ та Первомайського 

району, встановлення меж відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць, що дозволить урегулювати низку проблемних питань, у тому числі в 

частині наповнення місцевих бюджетів. 

Депутатом обласної ради Демченко Т.В. було внесено ряд конкретних 

пропозицій, зокрема щодо: 

 

обрахування обсягу грошового ресурсу, якого не вистачає у місцевих 

бюджетах, та вирішення питання стосовно виділення коштів з обласного 

бюджету на ці цілі за рахунок перегляду обсягів фінансування деяких обласних 

програм; 

 

реалізації проекту зі створення обласного перинатального центру та 

прискорення вирішення питання зі створення відповідного відділення при 

Миколаївській обласній лікарні; 

 

відпрацювання заходів з ремонту та експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг, урахування їх у Програмі економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017" з 

подальшим фінансуванням за рахунок коштів обласного бюджету; 

 

активізації роботи служби автомобільних доріг у Миколаївській області та 

органів влади на місцях у питаннях приведення до належного санітарного стану 

узбіч автомобільних доріг; 

 

відпрацювання питання щодо надання у користування дорожніх служб 

Миколаївської області жорствяних кар'єрів, розташованих у районах, з метою 

використання відповідних ресурсів для потреб галузі дорожнього господарства. 
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 У ході обговорення обласного бюджету Миколаївської області на                  

2015 рік обласною радою надано таке доручення: 

 

Постійній комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони 

здоров’я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку спільно з 

управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації підготувати та направити 

Звернення на адресу Кабінету Міністрів України щодо погашення простроченої 

кредиторської заборгованості, яка утворилася в Миколаївській області на 

кінець 2012 року внаслідок відсутності асигнувань з державного бюджету по 

субвенції на придбання медичного обладнання вітчизняного виробництва та на 

придбання медичного автотранспорту для закладів охорони здоров’я області. 

 

Підтримано одноголосно. 

 

Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення,  проведено 

голосування за прийняття проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 67 

"проти" – немає 

"утрималися"  – 1 

"не голосували" – 1 

"всього" – 69. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

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

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 64 

"проти" – немає 

"утрималися"  – немає 

"не голосували" – 5 

"всього" – 69 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 
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Розділ "РІЗНЕ" 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України  щодо повернення великих платників 

податків на податковий облік до Миколаївської області. 

 

Інформує: Пучков С.Є. - депутат обласної ради, керівник фракції 

Комуністичної партії України. 

 

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Ю.А. (депутатська група 

"Рідна Миколаївщина"), Голодницький О.Г. (депутатська група "Єдність"), 

Демченко Т.В. (позафракційна),  Смирнов О.М. – заступник голови обласної 

ради, 

 

Проект Звернення поставлено на голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 65 

"проти" – немає 

"утрималися"  – немає 

"не голосували" – 4 

"всього" – 69 

 

Обласною радою надано таке доручення: 

 

Постійній комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та інвестицій спільно з відповідними службами 

підготувати проект Звернення щодо повернення податку з доходів фізичних 

осіб до дохідної частини бюджетів сільських та селищних рад. 

 

Підтримано одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про надзвичайну ситуацію, яка склалася на відокремленому підрозділі 

"Южно-Українська атомна електростанція". 

 

 

Інформує: Грицаєнко М.Г. – начальник головного управління 

Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій 

у Миколаївській області. 

 

Начальник головного управління Державної служби України з питань 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Грицаєнко М.С. надав 
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докладну інформацію про ситуацію, що склалася на Южно-Українській атомній 

електростанції. 

 

Повідомив, що 15 січня 2015 року о 22:04 на пункт зв’язку 27-ї Державної 

пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від працівника станції 

про спрацювання сигналізації на блочному трансформаторі, призначеному для 

зв’язку перетоків напруги між підстанціями. О 22:05 на місце спрацювання 

сигналізації було направлено 3 пожежно-рятувальні відділення з охорони                

ВП "ЮУ АЕС", які виявили, що горить блочний трансформатор на площі                  

100 кв. метрів. 

До гасіння пожежі від ГУ ДСНС України у Миколаївській області було 

залучено 12 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу, о 23:42 пожежу 

було ліквідовано. Травмованих та загиблих людей немає. 

За результатами проведеної радіаційної розвідки фон на промисловому 

майданчику АЕС та за її межами не перевищує норми, - підсумував 

виступаючий. На місці пожежі працює комісія зі встановлення причин пожежі 

та її наслідків. 

 

В обговоренні взяли участь: Токарєв О.М. (позафракційний),     

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради. 

 

Інформацію начальника головного управління Державної служби України 

з питань надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Грицаєнка М.С. 

запропоновано взяти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про ситуацію на автомобільних дорогах Миколаївської області. 

 

Інформує: Блошенко В.І. – начальник служби автомобільних доріг у 

Миколаївській області. 

 

Виступаючий повідомив, що у зв'язку з понаднормовою кількістю опадів у 

період з 29 грудня 2014 року до 03 січня 2015 року склалася надзвичайно 

складна техногенна ситуація на автомобільних дорогах Миколаївської області. 

Кількість опадів становила до 50 см снігового покрову. 29 грудня 2014 року 

було обмежено рух по території Миколаївської області, що призвело до 

скупчення великої кількості транспорту та стало причиною заторів на дорогах. 

З метою врегулювання надзвичайної ситуації, викликаної складними 

погодними умовами, з 16 години 29 грудня 2014 року розпочав свою роботу 

оперативний штаб при Миколаївській облдержадміністрації. 

30 грудня 2014 року рух на автомобільних дорогах Миколаївської області 

було відновлено. 
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Далі Блошенко В.І. зазначив, що на сьогодні на території області є 

ділянки доріг з ускладненим автомобільним рухом, це зокрема, ділянка дороги 

Улянівка-Миколаїв. 

З метою попередження аварійної ситуації, - підкреслив промовець, - на 

таких ділянках проводяться роботи з розчищення снігового покрову та 

ліквідації аварійної ямковості, яка утворилася внаслідок перепадів високих 

температурних режимів. 

Зазначив, що постійними  комісіями обласної ради підтримано пропозицію 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області щодо розроблення та 

внесення на розгляд сесії обласної ради Програми з відновлення та приведення 

до належного стану автомобільних доріг Миколаївської області. 

 

В обговоренні взяли участь: Бугаєнко Т.І. (депутатська група 

"Єдність") Демченко Т.В. (позафракційна),  Гаджиєв Ф.С. (позафракційний),   

Романчук М.П. – перший заступник голови облдержадміністрації,                    

Токарєв О.М. (позафракційний),     Голодницький О.Г. (депутатська група 

"Єдність"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради. 

 

Інформацію начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській 

області Блошенка В.І. запропоновано взяти до відома. 

 

Далі головуючий Смирнов О.М. повідомив, що до обласної ради 

надійшла заява від депутата обласної ради Кротова А.О. про вихід зі складу 

депутатської групи "Сильна Миколаївщина" за власним бажанням з 

припиненням повноважень керівника цієї групи. 

 

До обласної ради, - продовжив далі головуючий, - надійшла також заява 

від депутата обласної ради Паламарюка П.М. щодо виходу зі складу фракції 

"Рідна Миколаївщина". 

  

Продовжуючи ведення сесії, заступник голови обласної ради                

Смирнов О.М., повідомив про звернення до обласної ради адміністрації 

міського пологового будинку № 1 зі словами вдячності на адресу народного 

депутата України Тараса Кременя та депутатів обласної ради: 

Кравченка Анатолія Миколайовича, Бугаєнко Таміли Іванівни, 

Янішевської Оксани Альбінівни, Капусти Маргарити Олександрівни, Літвінова 

Віктора Григоровича, Рижкова Сергія Сергійовича, Паламарюка Петра 

Миколайовича, Фалька Дмитра Володимировича, Фукса Володимира 

Павловича, Травянка Віталія Івановича, Гладуна Василя Андрійовича, 

Хачатурова Артема Едуардовича, Машкіна Миколи Григоровича за надану 

матеріальну підтримку міському пологовому будинку № 1 з метою 

забезпечення високого рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям, 

новонародженим та придбання необхідних лікарських засобів. 
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Завершуючи ведення сесії, головуючий довів до відома присутніх у 

сесійному залі депутатів та запрошених інформацію про те, що в неділю,                   

18 січня, о 12 годині у м.Миколаєві відбудеться марш Миру в пам'ять про 

наших співвітчизників, які загинули під час обстрілу пасажирського тролейбуса 

у м.Волноваха Донецької області. 

Повідомив про урочисті заходи, які відбудуться в Україні 22 січня                  

2015 року з нагоди Дня соборності України. Запросив бажаючих взяти участь в 

урочистих зборах та заходах, присвячених цій знаменній даті. 

 

До головуючого на сесії звернулася депутат обласної ради Демченко Т.В. 

з депутатським зверненням  до обласної державної адміністрації та обласного 

військового комісаріату щодо надання допомоги жительці с.Возсіятське 

Єланецького району Кузіній Наталі Іванівні у пошуку її чоловіка Кузіна Ігоря 

Миколайовича, уродженця с.Возсіятське Єланецького району, який пропав 

безвісти минулого року в зоні проведення антитерористичної операції на сході 

України. 

 

Підсумовуючи роботу пленарного засідання обласної ради, головуючий 

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

ХХVІІІ позачергової сесії обласної ради, розглянуто. 

        На цьому роботу ХХVІІІ позачергової сесії обласної ради шостого 

скликання оголошено завершеною. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

Заступник голови 

обласної ради                                      О.М.Смирнов 
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