
 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

12 червня  2015 року № 30 

            м.Миколаїв 

ХХХ позачергова сесія обласної 

ради шостого скликання 

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед тим, як розпочати роботу ХХХ позачергової сесії обласної ради 

шостого скликання, голова обласної ради Луста В.В. повідомив про засідання 

Ради регіонального розвитку, яке відбувається сьогодні у м.Києві під 

головуванням Президента України Порошенка П.О. Від Миколаївської області 

у роботі Ради беруть участь голова облдержадміністрації Меріков В.І. та 

Миколаївський міський голова Гранатуров Ю.І. 

До президії сесії запрошено першого заступника голови 

облдержадміністрації Романчука М.П. 

Далі голова обласної ради звернувся до присутніх та запрошених з 

проханням ушанувати хвилиною мовчання пам'ять наших співвітчизників – 

жителів Миколаївської області, які загинули в зоні проведення 

антитерористичної операції на сході України. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Далі  голова обласної ради Луста В.В. повідомив про вручення відзнак та 

нагород кращим представникам Миколаївської області. 

 

Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України за вагомий 

особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері приватизації 

державного майна, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм 

Грамотою Верховної Ради України нагороджено: 

 

Казанського Євгена Михайловича, начальника регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області. 
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Згідно з розпорядженням голови обласної ради за особисту мужність та 

відвагу, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної 

цілісності України, відзнакою Миколаївської обласної ради - "За заслуги перед 

Миколаївщиною" ІІ ступеня нагороджено: 

 

Танасова Сергія Івановича,  командира відділення частини 2137. 

 

Розпорядженням  голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток медіа-простору та свободи слова, об’єктивне висвітлення актуальних 

питань розвитку країни та Миколаївської області, активну громадську позицію 

та з нагоди Дня журналіста   

 

відзнакою Миколаївської обласної ради - "За заслуги перед 

Миколаївщиною" ІІ ступеня нагороджено: 

 

Гаркушу 

Олексія Анатолійовича 

- редактора телерадіокомпанії "НІС-ТВ", 

учасника антитерористичної операції на 

сході України 

 

Єчкалову 

Наталію Вікторівну 

- завідувача відділу суспільно-політичних 

передач Миколаївської обласної державної 

телерадіокомпанії 

 

Тонковід 

Вікторію Анатоліївну 

 

- редактора інтернет-видання "Інше.ТВ". 

З метою розвитку друкованих засобів масової інформації, підвищення 

якісного рівня місцевої журналістики та суспільної значущості журналістських 

матеріалів в області, за ініціативи постійної комісії Миколаївської обласної  

ради з питань роботи з громадськими об’єднаннями, засобами масової 

інформації та зв’язків з органами місцевого самоврядування та безпосередньо 

голови постійної комісії Чебана Олександра Олександровича проведено 

обласний конкурс "Краща районна газета". 

 

За підсумками 2014 року дипломом переможця обласного конкурсу 

"Краща районна газета" та грошовою винагородою, яку забезпечено 

Миколаївським обласним фондом розвитку і підтримки громадських ініціатив, 

відзначено редакцію Єланецької районної газети "Єланецький вісник". 

 

Нагороду отримав Латій Юрій Олексійович, редактор Єланецької 

районної газети "Єланецький вісник". 

 

Голова обласної ради Луста В.В. та перший заступник голови 

облдержадміністрації Романчук М.П. вручили нагороди і квіти. 
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 Від імені депутатського корпусу обласної ради голова обласної ради 

Луста В.В.  привітав нагороджених, побажав їм незгасної життєвої енергії, 

знакових звершень – професійних та особистих, впевненості у дні 

прийдешньому. 

 

Далі голова обласної ради Луста В.В.  продовжив ведення сесії. 

  

 Загальний склад обласної ради - 96 

Всього обрано депутатів  – 94 

Присутні на сесії - 65 

Відсутні з поважних причин – 29 

 

Головуючий вносить пропозицію про відкриття ХХХ позачергової  сесії 

обласної ради  шостого скликання.   

 

 /Лунає Державний Гімн України/ 

 

ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво 

облдержадміністрації,  керівники ряду підприємств, департаментів та 

управлінь, голови обласної ради попередніх скликань, голови районних рад та 

райдержадміністрацій, міські голови, представники засобів масової інформації, 

працівники виконавчого апарату обласної ради. 

 

У роботі сесії взяли участь народні депутати України:                 

Вадатурський А.О., Жолобецький О.О., Кремінь Т.Д., Лівік О.П. 

На сесії присутня Чумак Н.А., головний консультант відділу 

організаційної роботи з регіонами управління по зв’язках з місцевими органами 

влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України. 

 

Далі головуючий вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

складі 2-х депутатів: Баштової Н.А. (депутатська група "Сильна 

Миколаївщина") та Зайченко В.П. (позафракційна). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

До складу лічильної комісії обрано 3-х депутатів: Усенка О.А. (фракція 

Комуністичної партії України), Камінського П.В. (депутатська група 

"Єдність"), Катрича А.П. (фракція  "ВО "Батьківщина"). 

 

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 

 

Далі головуючий повідомив, що необхідність проведення ХХХ 

позачергової сесії Миколаївської обласної ради шостого скликання пов'язана з 

розглядом та схваленням проекту перспективного плану формування територій 
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громад Миколаївської області у процесі державної підтримки добровільного 

об’єднання територіальних громад.  

Проект рішення та перспективного плану офіційно внесено до обласної 

ради обласною державною адміністрацією 03 червня  2015 року.  

Розробку запропонованих документів забезпечено обласною державною 

адміністрацією згідно з Методикою формування спроможних територіальних 

громад, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 

2015 року № 214.  

Зазначив, що запропонований до схвалення перспективний план – це 

обґрунтовані наміри стосовно можливості формування спроможних 

територіальних громад з урахуванням їх фінансового забезпечення, кадрових 

ресурсів та розвитку інфраструктури тощо.  

Підкреслив, що процес добровільного об’єднання територіальних громад 

відбувається виключно у порядку, передбаченому Законом України "Про 

добровільне об’єднання територіальних громад". 

 

У ході обговорення порядку денного сесії депутат обласної ради 

Демченко Т.В. (позафракційна) запропонувала заслухати у розділі "Різне" такі 

питання: 

 

Про інформацію служби автомобільних доріг у Миколаївській області 

щодо проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах області. 

 

Про ситуацію із забезпечення населення Миколаївської області дровами 

та вугіллям. 

 

Проект порядку денного та регламенту роботи ХХХ позачергової сесії 

обласної ради шостого скликання затверджено  одноголосно. 

 

До порядку денного сесії включено такі питання: 

 

1. Про висунення кандидатур на відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічних працівників. 

 

Доповідач:   Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та 

молоді облдержадміністрації. 

 

 2. Про надання доручення голові обласної ради. 

 

Доповідач:   Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради. 
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3. Про схвалення перспективного плану формування територій громад 

Миколаївської області. 

 

Доповідач:   Ничипорчук А.Г. – керівник апарату облдержадміністрації. 

 

          Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Про висунення кандидатур на відзначення щорічною Премією Верховної 

Ради України педагогічних працівників. 

 

Доповідач:   Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти, науки та 

молоді облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання доручення голові обласної ради. 

 

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

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про схвалення перспективного плану формування територій громад 

Миколаївської області. 

 

Доповідач:   Ничипорчук А.Г. – керівник апарату облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь:  Могилевська А.С. (фракція 

Комуністичної партії України), Демченко Т.В. (позафракційна), Овдієнко І.М. 

(фракція Комуністичної партії України), Кульчицький В.В. (позафракційний), 

Мартиросов С.В. (фракція "ВО "Батьківщина"), Індиков Я.В. (фракція                    
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"ВО "Батьківщина"), Скрипник Є.А. (позафракційний), Кравченко М.А. 

(позафракційний), Кравченко А.М. (депутатська група "Сильна 

Миколаївщина"), Бонь В.В. (фракція  "ВО "Батьківщина"), Пучков С.Є. 

(фракція Комуністичної партії України), Кулажкін С.В. (депутатська група 

"Рідна Миколаївщина"), Мірошниченко О.В. – голова Кривоозерської 

райдержадміністрації, Кротов А.О. (депутатська група "Сильна 

Миколаївщина"), Бєдний В.В. (позафракційний), Білий О.О. – заступник 

Ольшанського селищного голови Миколаївського району, Голодницький О.Г. 

(депутатська група "Єдність"), Кремінь Т.Д. – народний депутат України, 

Ніколенко Г.Б. (позафракційний), Луста В.В. – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради внесено 

ряд конкретних пропозицій: 

Зокрема, депутат обласної ради Демченко Т.В. звернула увагу на 

необґрунтованість перспектив додаткових надходжень до місцевих бюджетів. 

Зазначила, що робочі групи з напрацювання пропозицій до проекту 

перспективного плану формування територій громад Миколаївської області 

сформовано із числа державних службовців без залучення депутатів місцевих 

рад, сільських та селищних голів. 

Внесла такі пропозиції: 

у пункті 1 проекту рішення обласної ради "Про схвалення перспективного 

плану формування територій громад Миколаївської області" слово "схвалити" 

замінити словами "направити проект перспективного плану на адресу органів 

місцевого самоврядування з метою обговорення та внесення пропозицій; 

органам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад долучитися 

до реалізації Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних 

громад". 

Депутат обласної ради Пучков С.Є. запропонував взяти до відома 

відпрацьований обласною державною адміністрацією перспективний план 

формування територій громад Миколаївської області та вніс ряд інших 

пропозицій до проекту рішення, зокрема: 

 

рекомендувати органам місцевого самоврядування, депутатам місцевих 

рад взяти участь в обговоренні перспективного плану формування територій 

громад Миколаївської області та в місячний строк внести до обласної ради та 

обласної державної адміністрації свої пропозиції; 

 

доручити обласній державній адміністрації у разі виникнення 

розбіжностей із перспективним планом, схваленим обласною радою, під час 

добровільного об'єднання територіальних громад забезпечити вжиття заходів 

стосовно дотримання Закону України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад"; 
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включити до складу робочої групи з відпрацювання питань щодо 

об'єднання територіальних громад представників від усіх депутатських 

фракцій, створених в обласній раді; 

 

доопрацьований проект перспективного плану внести на розгляд сесії 

обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Кротов А.О. запропонував роботу експертної 

групи з розробки перспективного плану формування територій громад 

Миколаївської області вважати незадовільною, оскільки громади не розуміють 

суть подальшого процесу добровільного об'єднання.  

Закликав депутатів обласної ради долучитися до роботи експертних груп 

та вислухати думку кожного сільського, селищного голови, ініціативного члена 

громади, депутата місцевої ради.  

 

Депутат обласної ради Голодницький О.Г. наголосив на необхідності 

вивчення депутатами обласної ради Закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад" та методичних рекомендацій з цього 

питання, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України. 

Підкреслив, що депутати обласної ради повинні взяти активну участь в 

обговоренні цих рекомендацій та надати територіальним громадам допомогу в 

їх реалізації. 

 

У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради                  

Ніколенко Г.Б. запропонував створити робочу групу з відпрацювання питань 

щодо об'єднання територіальних громад з числа депутатів обласної ради, 

фахівців департаменту фінансів облдержадміністрації, департаменту освіти, 

науки та молоді облдержадміністрації, управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації, засідання якої проводити періодично; 

обласній державній адміністрації посилити інформаційно-роз'яснювальну 

роботу серед населення Миколаївської області.  

Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені під час 

обговорення, проведено голосування за прийняття проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 10 

"утрималися"  – 4 

"не голосували" – немає 

"всього" – 65. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 
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Розділ "РІЗНЕ". 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Про інформацію служби автомобільних доріг у Миколаївській області 

щодо проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах області. 

 

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

Миколаївській області. 

 

В обговоренні взяли участь:  Дорошенко В.Г. (фракція Комуністичної 

партії України), Кротов А.О. (депутатська група "Сильна Миколаївщина"), 

Могилевська А.С. (фракція Комуністичної партії України), Овдієнко І.М. 

(фракція Комуністичної партії України), Демченко Т.В. (позафракційна), 

Кравченко М.А. (позафракційний), Москаленко В.В. – голова Жовтневої 

райдержадміністрації, Голодницький О.Г. (депутатська група "Єдність"), 

Кулажкін С.В. (депутатська група "Рідна Миколаївщина"), Романчук М.П. – 

перший заступник голови облдержадміністрації, Луста В.В. – голова обласної 

ради. 

Під час обговорення депутатами обласної ради було порушено ряд 

нагальних питань дорожнього господарства Миколаївської області, які 

потребують на сьогодні невідкладного вирішення. 

 

Депутат обласної ради Дорошенко В.Г. висловив невдоволення у зв'язку 

з аварійним станом доріг у Казанківському та Новобузькому районах 

Миколаївської області. Наголосив на незадовільній роботі відповідних служб у 

проведенні ремонту автомобільних доріг. 

 

Депутат обласної ради Кротов А.О. звернув увагу на необхідність 

здійснення контролю за рухом великовантажного транспорту по автомобільних 

дорогах Миколаївської області під час проведення жниварської кампанії в 

умовах високого температурного режиму. 

 

Депутат обласної ради Могилевська А.С. наголосила на необхідності 

проведення ремонту автомобільної дороги Очаків-Миколаїв. 

 

Депутат обласної ради Овдієнко І.М. порушив питання щодо вжитих 

протягом останнього року службою автомобільних доріг у Миколаївській 

області заходів з виправлення ситуації, що склалася зі станом доріг на території 

області. 

 

Депутат обласної ради Кравченко М.А. піддав критиці позицію 

керівництва Новобузької райдержадміністрації у зв'язку з відмовою сприяти 

службі автомобільних доріг у Миколаївській області у проведенні ремонту 

автомобільних доріг на території Новобузького  району. Запропонував обласній 
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державній адміністрації терміново втрутитися у виправлення ситуації, що 

склалася. Висловив думку стосовно доцільності укладення угоди соціальної 

відповідальності між перевізниками, управлінням ДАІ в Миколаївській області 

та обласною державною адміністрацією щодо руху великовантажного 

транспорту автомобільними дорогами області. 

 

Інформацію начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській 

області Блошенка В.І. запропоновано взяти до відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про ситуацію із забезпечення населення Миколаївської області дровами та 

вугіллям. 

 

Інформує: Романчук М.П. - перший заступник голови 

облдержадміністрації. 

 

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

Пучков С.Є. (фракція Комуністичної партії України), Кравченко М.А. 

(позафракційний), Луста В.В. – голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення питання депутат обласної ради Демченко Т.В. 

запропонувала обласній державній адміністрації опублікувати в засобах 

масової інформації у кожному районі Миколаївської області інформацію про 

можливі способи придбання населенням дров та вугілля. 

 

Депутат обласної ради Пучков С.Є. звернувся з пропозицією щодо 

створення робочої групи з числа депутатів обласної ради з підготовки проекту 

Звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно 

перегляду тарифів на газ та електроенергію для населення та норм їх  

споживання. 

 

Голова обласної ради Луста В.В. вніс таку пропозицію: профільній 

постійній комісії обласної ради відпрацювати відповідне питання та розглянути 

його на засіданні постійної комісії. 

 

Далі слово для інформації надано депутатові обласної ради                  

Кравченку М.А. Виступаючий висловив подяку депутатам обласної ради: 

Сербіну В.М., Скрипнику Є.А., Підгородинському М.О., Маляренку О.Ю., 

Відяпіну В.О., Бугаєнко Т.І., Чебану О.О., Голодницькому О.Г.,                   

Фальку Д.В.,  Кравченку А.М., Демченко Т.В., які за власні кошти придбали 

квитки на благодійну виставу Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру. 
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Було зібрано 18 тисяч гривень, які передано дітям із багатодітних сімей, 

що переселилися зі сходу України із зони бойових дій. 

 

Далі головуючий повідомив, що усі питання, включені до порядку 

денного ХХХ позачергової сесії обласної ради, розглянуто. 

 

        На цьому роботу ХХХ позачергової сесії обласної ради шостого скликання 

оголошено завершеною. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

Голова обласної ради               В.В.Луста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


