
 
 

УКРАЇНА 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
  П Р О Т О К О Л 

 
Від 26 квітня 2022 року № 11 
          м.Миколаїв         

Одинадцята позачергова сесія  
восьмого скликання 
 
Початок: 10 година 

 
 Сесія проводиться у дистанційному режимі. 
 

Перед початком роботи одинадцятої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради головуюча Замазєєва Ганна зазначила, що з 24 лютого 2022 року 
Президентом України Зеленським Володимиром введено воєнний стан на всій 
території нашої держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації.  

Внаслідок військових дій загинуло тисячі мирних громадян України, у 
тому числі діти, мільйони стали біженцями, пошкоджено та знищено житлові 
будівлі, завдано шкоди інфраструктурі тощо. Однак це не похитнуло дух і віру 
народу і уся Україна встала на захист своєї країни! 

29 березня 2022 року ракетним вдаром збройних сил Російської Федерації 
було знищено будівлю Миколаївської обласної ради. Але знищення будівлі не 
зруйнувало місцеве самоврядування Миколаївщини. Депутати Миколаївської 
обласної ради восьмого скликання залишаються зі своїм народом.  

 
   Головуюча Замазєєва Ганна запропонувала вшанувати пам'ять усіх 
загиблих хвилиною мовчання.  

 
/Хвилина мовчання/ 

 
Запрошені: Безносенко Максим – начальник управління охорони здоров'я 

обласної військової адміністрації, працівники виконавчого апарату обласної 
ради. 
 

Далі Головуюча повідомила, що у дистанційному режимі в системі для 
проведення відеоконференції «ZOOM» зареєструвалося 45 із 64 депутатів та 
оголосила одинадцяту позачергову сесію Миколаївської обласної ради 
відкритою. 

 
/Лунає Державний Гімн України/ 
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У зв’язку з відсутністю пропозицій та зауважень до запропонованого 
проєкту порядку денного з боку депутатів головуюча Замазєєва Ганна внесла 
пропозицію затвердити порядок денний одинадцятої позачергової сесії 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання та поставила питання на 
голосування. 

 
 Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного одинадцятої позачергової сесії 
обласної ради. 

 
Підсумки голосування:  
"за" – 40 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" – 5 
"відсутні" - 19 
"всього проголосували" – 40. 
 
До порядку денного одинадцятої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання включено такі питання: 
 
1. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до мешканців 

тимчасово окупованих територій Миколаївської та Херсонської областей, 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
ігнорування та не визнання будь-яких псевдореферендумів за «народну 
республіку» на тимчасово окупованих територіях. 

2. Про продовження строку дії контрактів, укладених з керівниками 
комунальних некомерційних підприємств Миколаївської обласної ради. 

3. Про Звернення депутатів обласної ради до правоохоронних органів  та 
до Баштанської районної ради Миколаївської області щодо засудження дій 
Мезіної Т.А.  

 

                  Доповідач: 
  

Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: 
  

Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради.  

  Співдоповідач: Безносенко Максим – начальник управління охорони 
здоров’я  обласної військової адміністрації. 

                  Доповідач: 
  

Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 
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1. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до мешканців тимчасово 
окупованих територій Миколаївської та Херсонської областей, Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ігнорування 
та не визнання будь-яких псевдореферендумів за «народну республіку» на 
тимчасово окупованих територіях. 

 
Головуюча Замазєєва Ганна підкреслила, що депутати обласної ради 

повинні висловити свою позицію стосовно будь-яких псевдореферендумів 
та/або виборів місцевої влади на тимчасово окупованих українських територіях.  

 
До депутатів Миколаївської обласної ради звернувся перший заступник 

голови Херсонської обласної ради-керівник виконавчого апарату Соболевський 
Юрій, який у своєму відеозверненні подякував колегам-депутатам, усій 
Миколаївщині та особисто голові обласної ради Замазєєвій Ганні за дієву 
підтримку Херсонщини, запевнив у міцності віри херсонців у Збройні Сили 
України, рішучу відсіч населення області на будь-які протиправні дії окупантів 
щодо територіальної цілісності держави. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 43 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" – 2 
"відсутні" - 19 
"всього проголосували" – 43. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу). 
 

2. СЛУХАЛИ: 
 

Про продовження строку дії контрактів, укладених з керівниками комунальних 
некомерційних підприємств Миколаївської обласної ради. 

                  Доповідач: 
  

Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: 
  

Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради.  

  Співдоповідач: Безносенко Максим – начальник управління охорони 
здоров’я обласної військової адміністрації. 
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Головуюча обґрунтувала необхідність внесення та розгляду на сесії 
зазначеного питання, зокрема проінформувала депутатів про закінчення            
28 квітня 2022 року строку дії контрактів, укладених з такими керівниками  
комунальних некомерційних підприємств Миколаївської обласної ради:  

Самойловим Андрієм Леонідовичем – головним лікарем Комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» Миколаївської обласної ради; 

Кобилянським Анатолієм Михайловичем – головним лікарем 
Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна 
стоматологічна поліклініка» Миколаївської обласної ради Миколаївської 
обласної ради; 

Баланською Оксаною Юріївною – начальником Комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський обласний інформаційно-
аналітичний центр медичної статистики» Миколаївської обласної ради. 

Головуюча звернула увагу на відсутність можливості організації та 
проведення відповідного конкурсного відбору та підкреслила, що продовження 
стоку дії контрактів на обмежений час - період дії воєнного стану -  можливе 
лише за умови прийняття відповідного рішення ради. 

Після припинення дії воєнного стану обласною радою буде вжито заходів 
щодо проведення конкурсного відбору в порядку, встановленому законом.   

Питання про продовження строку дії контрактів, укладених з керівниками 
комунальних некомерційних підприємств Миколаївської обласної ради – 
продовжила далі головуюча – розглянуто та погоджено на засіданні постійної 
комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх 
сімей, гендерної рівності, яке також відбулося в дистанційному режимі. 

 
В обговоренні взяли участь: Андрєєв Денис – депутат обласної ради, 

Безносенко Максим – начальник управління охорони здоров’я обласної 
військової адміністрації, Замазєєва Ганна – голова обласної ради, Лабарткава 
Тетяна – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 42 
"проти" – 1 
"утримались" – 0 
"не голосували" – 2 
"відсутні" - 19 
"всього проголосували" – 43. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу). 

http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/Komunalna-vlasnist/Medycyna/2021/stomat2022.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/Komunalna-vlasnist/Medycyna/2021/stomat2022.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/Komunalna-vlasnist/Medycyna/2021/miac2022.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/Komunalna-vlasnist/Medycyna/2021/miac2022.pdf
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3. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів обласної ради до правоохоронних органів  та до 
Баштанської районної ради Миколаївської області щодо засудження дій    
Мезіної Т.А.  

Обґрунтовуючи необхідність внесення та розгляду на сесії зазначеного 
питання, головуюча Замазєєва Ганна висловила свою позицію щодо 
колабораціонізму з боку будь-яких громадян України, у тому числі осіб, які 
наділені владними повноваженнями і у цей важкий час повинні були 
підтримувати український народ, Державу, її територіальну цілісність і 
суверенітет, та усіма можливими засобами протидіяти окупантам; звернула 
увагу на важливість визначення відповідного ставлення кожного депутата до 
проявів колабораціонізму на Миколаївщині; наголосила на необхідності 
здійснення об’єктивної перевірки співробітництва заступника голови 
Баштанської районної ради Мезіної Т.А. з ворогом, з’ясування усіх обставин 
можливих проявів колабораціонізму з її боку та за необхідності вжиття заходів 
реагування у встановленому законом порядку.  

 
В обговоренні взяли участь: Андрєєв Денис – депутат обласної ради, 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради, Лабарткава Тетяна – керуючий 
справами виконавчого апарату обласної ради. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 41 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" – 3 
"відсутні" - 19 
"всього проголосували" – 42. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу). 
 
Головуюча Замазєєва Ганна зазначила, що депутати обласної ради беруть 

активну участь у захисті територіальної цілісності України та соціальній 
підтримці українців: несуть службу в територіальній обороні, працюють в 
гуманітарних штабах, в органах влади та місцевому самоврядуванні тощо, 

                  Доповідач: 
  

Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 
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подякувала за патріотизм і небайдужість та побажала усім миру і 
якнайшвидшого закінчення війни. 

Підсумовуючи роботу одинадцятої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради, головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що усі питання порядку 
денного  розглянуто та оголосила сесію закритою. 

 
/Лунає Державний Гімн України/ 

 
 
 

 
Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ольга Здоровик 
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