
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 
 

Від 07 жовтня 2022 року № 13 

          м.Миколаїв         

Тринадцята позачергова сесія  

восьмого скликання 

 

Початок: 10 година 

 

 

 Пленарне засідання проводиться у режимі відеоконференції   

(дистанційний режим). 

 

Перед початком роботи тринадцятої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради головуюча Замазєєва Ганна зазначила, що сьогодні Україна 

переживає найбільше випробування в своїй новітній історії – збройну боротьбу 

за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. У цій 

війні – продовжила Головуюча, - є тисячі поранених і загиблих мужніх 

оборонців, мирного населення та дітей, щодня ворог знищує об’єкти 

інфраструктури та житлові будинки, а війна приносить смерть і страждання. 

Також Замазєєва Ганна висловила впевненість у перемозі України та її 

відбудові, окремо підкреслила неможливість повернення до життя 

співвітчизників та дітей, які загинули внаслідок війни. 

 

   Головуюча Замазєєва Ганна запропонувала вшанувати пам'ять усіх 

загиблих хвилиною мовчання.  

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Запрошені: Казак Дмитро - керівник Миколаївської обласної 

прокуратури, Буберенко Олена - начальник управління культури, 

національностей та релігій  Миколаївської обласної військової адміністрації,   

Веліховська Алла - директор департаменту освіти і науки Миколаївської 

обласної військової адміністрації, працівники виконавчого апарату обласної 

ради.   

 

Головуюча Замазєєва Ганна проінформувала, що задля безпеки депутатів 

було прийнято рішення про проведення тринадцятої позачергової сесії обласної 

ради у формі відеоконференції (дистанційному режимі), підкреслила 
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відповідність такого рішення нормам Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» і Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання та звернула увагу на важливість питань, що вносяться на розгляд 

депутатів обласної ради. 

 

Далі головуюча повідомила, що у дистанційному режимі в системі для 

проведення відеоконференції «ZOOM» зареєструвалося 44 із 64 депутатів та 

оголосила тринадцяту позачергову сесію Миколаївської обласної ради 

відкритою. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

Головуюча Замазєєва Ганна звернула увагу, що встановлений відповідно 

до статті 77 Регламенту Миколаївської обласної ради розрахунок часу для 

розгляду проєктів рішень у режимі відеоконференції не потребує затвердження.  

 

У зв’язку із обмеженістю ресурсів системи для проведення 

відеоконференції «ZOOM», - зауважила головуюча, -  записи на виступи будуть 

відбуватися протягом 1 хвилини. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна проінформувала про завчасне направлення  

проєкту порядку денного тринадцятої позачергової сесії обласної ради восьмого 

скликання депутатам обласної ради на електронну поштову адресу та 

звернулася до депутатів щодо наявних пропозицій і доповнень до нього. 

 

В обговоренні проєкту порядку денного тринадцятої позачергової сесії 

обласної ради восьмого скликання взяли участь: Андрєєв Денис – депутат 

обласної ради, Григор’єва Ольга (Миколаївська обласна організація політичної 

партії "За майбутнє"), Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна організація 

політичної партії "Наш край"), Крет Юрій - депутат обласної ради, Мосін 

Олександр (Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради, Фроленко Володимир – перший 

заступник голови обласної ради, Лабарткава Тетяна – керуючий справами 

виконавчого апарату обласної ради. 

 

Перший заступник голови обласної ради Фроленко Володимир у своєму 

виступі: 

наголосив на необхідності в подальшому проводити засідання президії 

обласної ради напередодні пленарного засідання ради відповідно до чинного 

законодавства та Регламенту обласної ради восьмого скликання; 

привітав працівників освіти із професійним святом, побажав їм міцного 

здоров’я, успіхів і терпіння, подякував за мужність і стійкість у виконанні своїх 

обов’язків в умовах воєнного стану; 
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окремо зазначив, що жодного працівника галузі освіти Миколаївської 

області – єдиної з усієї України - не було удостоєно державної нагороди з нагоди 

професійного свята та висловив невдоволення роботою в цьому напрямі 

відповідальними структурами обласної військової адміністрації.; 

повторно порушив питання про проведення наради за участю голів 

фракцій, голів постійних комісії обласної ради, представників закладів та 

підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області, з метою обговорення питання щодо 

поточної ситуації з виплатою заробітної плати, оплатою за енергоносії, 

комунальні послуги та розробки оперативного плану дій на перспективу; 

висловив зацікавленість щодо поширення дії програми приватизації на 

підприємства, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області, та звернув увагу на недопущення таких дій 

без відома депутатів обласної ради; 

зауважив стосовно внесення на розгляд депутатів обласної ради питання 

про фінансування ряду громадських організацій без відповідної інформації 

щодо критеріїв відбору таких організацій тощо. 

 

Також перший заступник голови обласної ради Фроленко Володимир вніс 

пропозиції не вносити на розгляд сесії питання «Про наявність обставин 

непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждали 

внаслідок таких обставин» з метою доопрацювання та формування повного 

переліку сільгосппідприємств.  

 

Депутат обласної ради Крет Юрій повторно порушив питання зміни 

статусу заповідного урочища місцевого значення «Чабанка» Баштанського 

району шляхом його переведення до категорії заказників місцевого значення 

строком на 1 рік з метою забезпечення населення паливом у осінньо-зимовий 

період (прийняття відповідного рішення надасть можливість безперешкодної 

заготівлі сухостійної деревини об’ємом 10 тисяч кубічних метрів) та 

запропонував включити його до порядку денного пленарного засідання 

тринадцятої позачергової сесії обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Андрєєв Денис зупинився на питанні дотримання 

норм Регламенту обласної ради восьмого скликання щодо порядку розгляду 

питань, які вносяться на розгляд сесій обласної ради, у тому числі на засіданнях 

постійних комісій, та строків надання депутатам обласної ради проєктів рішень 

позачергових сесій.  

 

В ході обговорення депутат обласної ради Мосін Одександр вніс 

пропозицію включити до порядку денного тринадцятої позачергової сесії 

питання  «Про внесення доповнень до Положення про постійній комісії 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання» з метою узгодження 

повноважень постійних комісій з Регламентом обласної ради восьмого 
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скликання, зокрема: частину першу статті 24 після слів «(COVID-19)» 

доповнити словами «воєнного стану», частину другу статті 24 після слів 

«пов’язаних із такими обставинами,» доповнити словами «інші невідкладні 

питання». 

 

Також депутат наголосив на необхідності запросити в об’єднаних 

територіальних громадах і районних радах інформацію щодо переліку 

сільгосппідприємств, які постраждали від бойових дій, та повідомив про 

важливість зауважень, внесених ним до проєкту Статуту Комунального закладу 

«Антонівський  мистецький ліцей». 

 

Депутат обласної ради Григор’єва Ольга: 

зауважила на недопустимості розгляду питань про використання коштів 

обласного бюджету, у тому числі й розподілу їх між громадськими 

організаціями, без попереднього погодження з профільною (бюджетною) 

постійною комісією обласної ради; 

зазначила, що у лютому 2022 року нею порушувалося питання про 

недопущення виділення з обласного бюджету коштів на підтримку громадських 

організацій відповідно до заходів Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 20223 року включно у зв’язку зі 

спрямованістю Програми безпосередньо на соціальну підтримку людей, а не 

громадських організацій, та висловилася проти внесення запропонованих змін 

до вищезазначеної Програми з цього питання; 

повідомила про направлення запиту щодо здійснення аудиту 

використання залишків коштів обласного бюджету, спрямованих на галузь 

освіти, та внесла пропозицію розглянути це питання на сесії обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Кормишкін Юрій: 

наголосив на важливості підтримки сільгоспвиробників області, які 

здійснюють свою діяльність в умовах реалій військових дій, та звернувся до 

депутатів обласної ради стосовно підтримки проєкту рішення «Про наявність 

обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що 

постраждали внаслідок таких обставин»; 

звернувся до керівника Миколаївської обласної прокуратури Казака 

Дмитра стосовно взяття на особистий контроль питання щодо неправомірного, 

на його думку, звинувачення депутата обласної ради Єлінєвського Юрія у 

незаконній вирубці дерев тощо; 

вніс пропозицію заслухати на наступній сесії обласної ради інформацію 

Шайхета Сергія, начальника Головного управління Національної поліції в 

Миколаївській області, про результати діяльності правоохоронних органів 

області; 

акцентував увагу на неприпустимих діях співробітників органів 

Національної поліції в Миколаївській області повідомим під час розслідування 

наслідків ракетного обстрілу Баловнянської виробничої бази.  
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Головуюча Замазєєва Ганна дала вичерпні відповіді на поставлені 

депутатами питання та зауважила, що детально зупинитися на них можна буде 

під час обговорення безпосередньо питань порядку денного пленарного 

засідання. 

 

Далі головуюча внесла пропозицію поставити на голосування питання 

щодо прийняття проєкту порядку денного за основу, а потім перейти до 

голосування за пропозиції, внесені депутатами обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту порядку денного за основу. 

 

Підсумки голосування:  

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 39. 

 

Перший заступник голови обласної ради Фроленко Володимир зняв свою 

пропозицію про виключення з порядку денного питання «Про наявність 

обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що 

постраждали внаслідок таких обставин». 

  

Головуюча Ганна Замазєєва поставила на голосування пропозицію до 

порядку денного, внесену депутатом обласної ради Кретом Юрієм. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття пропозиції депутата обласної ради Крета Юрія. 

 

Підсумки голосування:  

"за" – 30 

"проти" – 0 

"утримались" – 10 

"не голосували" – 4 

"всього проголосували" – 40. 

 

Далі головуюча поставила на голосування пропозицію, внесену депутатом 

обласної ради Мосіним Олександром. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття пропозиції депутата обласної ради Мосіна 

Олександра. 
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Підсумки голосування:  

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 39. 

 

Запропоновано  затвердити порядок денний тринадцятої позачергової 

сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання в цілому з урахуванням 

пропозицій, внесених депутатами під час обговорення. 

 

 Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття порядку денного тринадцятої позачергової сесії 

обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування:  

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 39. 

 

До порядку денного тринадцятої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання включено такі питання: 

 

1. Про інформацію керівника Миколаївської обласної прокуратури про 

результати діяльності органів Миколаївської обласної прокуратури у першому 

півріччі 2022 року. 

2. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Миколаївської обласної 

ради восьмого скликання. 

3. Про внесення доповнень до Положення про постійній комісії 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 

4. Про продовження строку дії Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки на період до            

2023 року включно та внесення змін і доповнень до Програми. 

                  Доповідач: 

  

Казак Дмитро Ігорович – керівник Миколаївської 

обласної прокуратури   

                  Доповідач: Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 
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5. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення «Турбота» на період до 2023 року включно. 

6. Про призначення керівників закладів культури спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

7.  Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване 

за адресою: вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, та перебуває на балансі 

Миколаївської обласної ради.  

8. Про зміну типу та найменування Антонівської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів  Миколаївської обласної ради  та затвердження 

Статуту закладу. 

 9. Про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів 

господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. 

 Перед заслуховуванням першого питання порядку денного головуюча 

представила депутатам обласної ради керівника Миколаївської обласної 

прокуратури Казака Дмитра Ігоровича, зазначила, що на вказаній посаді він 

перебуває з 01 липня поточного року та побажала успіхів у роботі, висловила 

сподівання на плідну співпрацю задля Перемоги.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: 

  

Буберенко Олена Олександрівна - начальник 

управління культури, національностей та релігій  

Миколаївської обласної військової адміністрації.    

                  Доповідач: 

  

                                          

Співдоповідач:  

Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуючий справами 

виконавчого апарату обласної ради.     

 

Коваленко Вікторія Вікторівна – начальник відділу 

фінансово-господарського забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради.  

                  Доповідач: 

  

Веліховська Алла Борисівна – директор департаменту 

освіти і науки обласної військової адміністрації   

                  Доповідач: 

  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради з питань аграрної політики, 

землекористування, розвитку села та продовольчої 

безпеки. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Про інформацію керівника Миколаївської обласної прокуратури про результати 

діяльності органів Миколаївської обласної прокуратури у першому півріччі 

2022 року. 

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), Табунщик Антон (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "Слуга народу"), Калюжна Оксана 

(Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"), Мосін 

Олександр (Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), 

Григор’єва Ольга (Миколаївська обласна організація політичної партії "За 

майбутнє"), Казак Дмитро Ігорович – керівник Миколаївської обласної 

прокуратури, Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення депутатами обласної ради було порушено низку 

важливих питань, зокрема: 

 

депутат обласної ради Кормишкін Юрій наголосив на неправомірності 

порушення кримінальної справи проти депутата обласної ради Єлінєвського 

Юрія та дій співробітників органів Національної поліції в Миколаївській 

області в ході розслідування наслідків ворожого обстрілу Баловнянської 

виробничої бази;  

 

депутат обласної ради Калюжна Оксана звернулася до Казака Дмитра 

щодо інформації про результати розслідування факту колабораціонізму Розсохи 

Сергія, Первомайського сільського голови Миколаївського району, та 

відсторонення його із займаної посади; 

 

депутат обласної ради Табунщик Антон акцентував увагу на необхідності 

широкого висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи щодо 

покарання колабораціоністів за їх злочинну діяльність  на території області; 

 

депутат обласної ради Григор’єва Ольга проінформувала про звернення, 

які надійшли на її адресу, щодо нецільового використання залишків коштів 

освітньої субвенції органами освіти м. Вознесенськ, та звернулася до керівника 

Миколаївської обласної прокуратури щодо розслідування вказаного факту і 

притягнення винних до відповідальності; 

 

депутат обласної ради Мосін Олександр висловив зацікавлення щодо 

кількості голів об’єднаних територіальних громад, проти яких порушено 

кримінальну справу за звинуваченням у колабораціонізмі та державній зраді. 

                  Доповідач: 

  

Казак Дмитро Ігорович – керівник Миколаївської 

обласної прокуратури.   
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З урахуванням обговорення проведено поіменне голосування за 

допомогою електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення 

обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 39. 

 

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

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до Регламенту Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання. 

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

Мосін Олександр (Миколаївська обласна організація політичної партії 

"Пропозиція"), Табунщик Антон (Миколаївська обласна організація політичної 

партії "Слуга народу"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

В ході обговорення депутат обласної Андрєєв Денис закликав депутатів 

обласної ради не підтримувати запропонований проєкт рішення та повернутися 

до нього тільки після детального вивчення постійними комісіями.  

Свою позицію депутат аргументував таким: 

зазначення питання не вивчалося та не обговорювалося в профільній 

постійній комісії обласної ради, що є порушенням Регламенту Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання; 

запропоновані строки внесення питань на позачергову сесію є 

необґрунтованими; 

запропоноване доповнення статті 69 словами «інші невідкладні питання» 

порушує принцип правової визначеності та у майбутньому може привести до 

проведення лише позачергових сесій.  

 

Депутат обласної ради Мосін Олександр висловив побажання надання 

головам постійних комісій обласної ради та головам фракцій матеріалів з 

сесійних питань за 3 дні до проведення пленарних засідань за винятком, коли 

питання стосуються обороноздатності країни та її територіальної цілісності. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна підкреслила важливість прийняття вказаних 

змін до Регламенту обласної ради восьмого скликання, зазначила їх 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради.  
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обумовленість умовами воєнного стану та ситуації безпосередньо в місті 

Миколаєві тощо. 

 

З урахуванням пропозицій, внесених депутатами обласної ради в ході 

обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 1 

"утримались" – 4 

"не голосували" – 6 

"всього проголосували" – 38. 

 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення доповнень до Положення про постійній комісії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання. 

Головуюча Замазєєва Ганна проіформувала, що відповідно до пропозиції 

депутата обласної ради Мосіна Олександра проєкт рішення з цього питання 

передбачає внесення таких доповнень до Положення про постійні комісії 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання, затвердженого рішенням 

обласної ради від 17 грудня 2020 року № 4: 

 

1) частину першу статті 24 після слів «(COVID-19)» пропонується 

доповнити словами «воєнного стану»; 

 

2) частину другу статті 24 після слів «пов’язаних із такими 

обставинами,» пропонується доповнити словами «інші невідкладні питання». 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 3 

"всього проголосували" – 41. 

 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Про продовження строку дії Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2019-2022 роки на період до  2023 року включно та 

внесення змін і доповнень до Програми. 

Головуюча Замазєєва Ганна обґрунтувала необхідність продовження 

строку дії Програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській 

області на 2019-2022 роки на період до  2023 року та внесення змін до неї. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 3 

"всього проголосували" – 40. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту 

населення «Турбота» на період до 2023 року включно. 

В обговоренні взяли участь: Кара Альона (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "За майбутнє"), Григор’єва Ольга (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "За майбутнє"), Мосін Олександр 

(Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Табунщик 

Антон (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга народу"),  

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна обґрунтувала необхідність внесення змін та 

доповнень до  Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» 

на період до 2023 року включно.  

Окремо звернула увагу щодо направлення депутатам двох проєктів 

рішень із зазначеного питання: 05 жовтня - проєкт рішення, який стосувався 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна Володимирівна – голова обласної ради. 
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оздоровлення дітей військовополонених, та 06 жовтня – об’єднаний, який 

містив пропозиції обласної військової адміністрації стосовно надання 

фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, які мають 

соціальну спрямованість. 

 

В ході активного обговорення депутатами обласної ради було внесено 

суттєві зауваження до проєкту рішення та порушено низку важливих питань. 

 

Так, депутат обласної ради Кара Альона вказала на обмеженість часу для 

ґрунтовного вивчення питання, у тому числі щодо переліку громадських 

організацій, фінансування діяльності яких пропонується за рахунок платників 

податків, та внесла пропозицію виключити із цього переліку громадську 

організацію «Благодійна організація «Благодійний фонд «Світлі справи» у 

зв’язку із наявністю конфлікту інтересів, розподіливши кошти між іншими 

організаціями. 

 

Депутат обласної ради Григор’єва Ольга внесла такі пропозиції: 

передбачити можливість перерахування коштів, виділених на 

оздоровлення і  лікування дітей, не лише на банківську картку батьків, а і через 

органи Казначейської служби України на лікувальні чи оздоровчі заходи; 

запропонувала конкретизувати перелік обставин, за яких надається така 

допомога; 

включити до складу Комісією з надання разової грошової допомоги на 

оздоровлення дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших 

військових формувань та підрозділів територіальної оборони України, у тому 

числі добровольчих, які перебувають або перебували у полоні у зв’язку з 

протидією збройній агресії Російської Федерації проти України, на період дії 

воєнного стану депутатів – членів постійної комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій; 

виключити з проєкту рішення пункт щодо надання фінансової підтримки 

громадським організація, які повинні утримуватися виключно за власний 

рахунок. 

 

Депутат обласної ради Мосін Олександр, висловлюючи свою позицію 

щодо затвердження переліку громадських організацій, яким надається 

фінансова підтримка з обласного бюджету, закликав депутатів виважено підійти 

до цього питання, чітко окреслив переваги та недоліки прийняття такого 

рішення, запропонував підтримати розподіл коштів на 2022 рік та приділити 

більш пильну увагу при розгляді питання щодо фінансування інститутів 

громадянського суспільства, які мають соціальну спрямованість, у 2023 році. 

 

У своєму виступі депутат обласної ради Табунщик Антон звернувся до 

депутатів з проханням підтримати запропонований проєкт рішення з означеного 

питання в цілому та виділення фінансової підтримки громадським організаціям, 
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які з початку повномасштабного вторгнення ворога надавали допомогу 

населенню та Збройним Силам України у місті Миколаєві та Миколаївській 

області, зокрема. Окремо виділив потужну роботу таких громадських 

організацій: Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста 

України, Громадська організація  «ДОФ», Благодійна організація «Благодійний 

фонд  «Світлі справи», Громадська організація «МрійДій».  

 

Головуюча Замазєєва Ганна надала вичерпні відповіді на порушені 

депутатами питання, детально зупинившись на деяких із них, зокрема: 

організація та надання фінансової допомоги на оздоровлення дітей 

військовополонених, порядок її спрямування, робота відповідної комісії, 

включення до додатку 2 проєкту рішення Благодійної організації «Благодійний 

фонд  «Світлі справи» тощо. 

 

Враховуючи зауваження та пропозиції, внесені депутатами обласної ради 

під час обговорення, з метою прийняття виваженого рішення головуюча 

Замазєєва Ганна запропонувала поставити на голосування питання щодо взяття 

проєкту рішення з цього питання за основу, а потім голосувати за кожен із 

варіантів окремо.   

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення за основу. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 39. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна зачитала проєкт рішення обласної ради 

стосовно соціальної підтримки дітей військовополонених, та підкреслила, що 

саме його було надіслано 05 жовтня 2022 року на електронну пошту депутатів 

обласної ради. 

 

Далі головуюча поставила озвучений проєкт рішення на голосування. 

 

З урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне 

голосування за допомогою електронної системи для голосування за прийняття 

проєкту рішення,  надісланого 05 жовтня 2022 року на електронну пошту 

депутатів обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 
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"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 4 

"всього проголосували" – 40. 

 

Потім головуюча зачитала проєкт рішення обласної ради, який містить як 

пропозиції обласної ради щодо соціальної підтримки дітей військовополонених, 

так і пропозиції обласної військової адміністрації щодо надання фінансової 

підтримки інститутам громадянського суспільства, які мають соціальну 

спрямованість; підкреслила, що цей проєкт рішення було надіслано електронну 

пошту депутатів обласної ради 06 жовтня 2022 року, та поставила питання на 

голосування. 

 

З урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне 

голосування за допомогою електронної системи для голосування за прийняття 

проєкту рішення,  надісланого 06 жовтня 2022 року на електронну пошту 

депутатів обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 0 

"утримались" – 8 

"не голосували" – 6 

"всього проголосували" – 38. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування щодо прийняття проєкту рішення в цілому.  

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 8 

"всього проголосували" – 36. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Про призначення керівників закладів культури спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

                  Доповідач: 

  

Буберенко Олена Олександрівна - начальник 

управління культури, національностей та релігій  

Миколаївської обласної військової адміністрації    
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 40  

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 4 

"всього проголосували" – 40.  

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване 

за адресою: вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, та перебуває на балансі 

Миколаївської обласної ради.  

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 7 

"всього проголосували" – 37. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Про зміну типу та найменування Антонівської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів  Миколаївської обласної ради  та затвердження Статуту 

закладу. 

                  Доповідач: 

  

                                          

Співдоповідач:  

Лабарткава Тетяна Сергіївна – керуючий справами 

виконавчого апарату обласної ради.     

 

Коваленко Вікторія Вікторівна – начальник відділу 

фінансово-господарського забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради.  
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В обговоренні взяли участь: Горбуров Євген – депутат обласної ради,  

Мосін Олександр (Миколаївська обласна організація політичної партії 

"Пропозиція"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

В ході обговорення депутат обласної ради Горбуров Євген повідомив про 

результати розгляду питання на засіданні профільної постійної комісії обласної 

ради та закликав депутатів підтримати запропонований проєкт рішення. 

 

Депутатом обласної ради Мосіним Олександром було внесено низку 

суттєвих доповнень до проєкту Статуту Комунального закладу «Антонівський 

мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради, зокрема: 

 

1) пункт 10.9. «Орган управління» Розділу 10. «Управління закладом» 

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:  

«здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області, що закріплено за Закладом, та інші функції у межах, визначених 

чинним законодавством;»; 

 

2) абзац шостий пункту 10.10. Розділу 10. «Управління закладом» 

викласти у такій редакції: 

«ініціювати перед Органом управління питання щодо створення або 

ліквідації структурних підрозділів;». 

 

3) Пункт 13.5. Розділу 13 «Майно закладу» викласти у такій редакції: 

 «13.5. Об'єкти та майно Закладу не підлягають приватизації чи 

використанню не за освітнім призначенням, крім випадків, визначених чинним 

законодавством.». 

 

4) Розділ 13 «Майно закладу» після пункту 13.7. доповнити новим 

пунктом 13.8. такого змісту: 

«13.8. Заклад здійснює володіння, користування землею та іншими 

природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного 

законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, 

у тому числі вилучення або відмова від земель, наданих у постійне 

користування або іншим чином закріплених за Закладом, здійснюється за 

погодженням с Органом управління.». 

 

5) Пункт 13.8. Розділ 13 «Майно закладу» відповідно вважати пунктом 

13.9. 

 

                  Доповідач: 

  

Веліховська Алла Борисівна – директор департаменту 

освіти і науки обласної військової адміністрації.   
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За результатами обговорення та внесених пропозицій головуюча Ганна 

Замазєєва внесла пропозицію поставити на голосування питання щодо взяття 

проєкту рішення за основу.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 11 

"всього проголосували" – 33. 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування пропозицій, внесених депутатом обласної ради Мосіним 

Олександром. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 10 

"всього проголосували" – 34. 

 

За результатами попередніх голосувань та проведеного обговорення 

проведено  поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 6 

"всього проголосували" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів 

господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. 
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В обговоренні взяли участь: Іванова Надія (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), Кормишкін Юрій (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "Наш край"),  Мосін Олександр 

(Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Порхун 

Віталій ( Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга народу"), 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради, Фроленко Володимир – перший 

заступник голови обласної ради,  

 

Обґрунтовуючи важливість внесення зазначеного питання до порядку 

денного тринадцятої позачергової сесії, головуюча Замазєєва Ганна зазначила, 

що до порядку денного сесії питання внесено постійною комісією обласної 

ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та 

продовольчої безпеки, та  повідомила про надходження до обласної ради на 

день проведення пленарного засідання звернень від 18 суб’єктів 

господарювання - сільгосптоваровиробників щодо включення до переліку 

суб’єктів, які постраждали внаслідок обставин непереборної сили. 

 

В ході обговорення питання перший заступник голови обласної ради 

Фроленко Володимир звернув увагу депутатів обласної ради на складнощі, які 

можуть виникнути при розгляді питання стосовно розширення переліку 

суб’єктів господарювання - сільгосптоваровиробників, що постраждали 

внаслідок обставин непереборної сили, підкреслив несправедливість по 

відношенню до сільгосппідприємств, що не увійшли до переліку, та наголосив 

на строковій актуальності податкової дії відповідного рішення обласної ради. 

Підсумовуючи свій виступ, Фроленко Володимир запропонував внести 

такі доповнення до проєкту рішення: 

запросити у керівників об’єднаних територіальних громад та районних 

військових адміністрації пропозиції щодо суб’єктів господарювання - 

сільгосптоваровиробників з метою їх включення до переліку суб’єктів, які 

постраждали внаслідок обставин непереборної сили; 

доручити постійній комісії обласної ради з питань аграрної політики, 

землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки проаналізувати 

надану інформацію та внести пропозиції щодо включення  суб’єктів 

господарювання - сільгосптоваровиробників, що постраждали внаслідок 

обставин непереборної сили, до вже затвердженого переліку. 

 

Депутат обласної ради Порхун Віталій вніс пропозицію пункт 2 проєкту 

рішення викласти в такій редакції: 

 

                  Доповідач: 

  

Іванова Надія Валеріївна – голова постійної комісії 

обласної ради з питань аграрної політики, 

землекористування, розвитку села та продовольчої 

безпеки. 



19 

 

«2. Включити до переліку суб'єктів господарювання, що постраждали 

внаслідок обставин непереборної сили: 

 

фізичних осіб-підприємців, які відповідають вимогам підпункту "б" 

підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України та 

місцезнаходження яких за станом на 31 грудня 2022 року зареєстровано в 

межах території Миколаївської області; 

 

юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, які є 

сільськогосподарськими товаровиробниками та місцезнаходження яких за 

станом на 31 грудня 2022 року зареєстровано в межах території Миколаївської 

області.». 

 Депутат обласної ради Кормишкін Юрій публічно повідомив про 

конфлікт інтересів під час голосування з означеного питання. 

Далі, наполягаючи на позиції, висловленій під час обговорення проєкту 

порядку денного сесії, депутат зазначив, що підґрунтя прийняття відповідного 

рішення надасть змогу усім сільгосптоваровиробникам області скористатися 

пільговою податковою підтримкою незалежно від їх місцезнаходження на 

території області та закликав колег-депутатів підтримати це питання. 

В ході обговорення депутат обласної ради Мосін Олександр вніс 

пропозицію надати доручення виконавчому апарату обласної ради запросити від 

керівників районних військових адміністрацій та голів територіальних громад 

Миколаївської області інформацію щодо суб'єктів господарювання – 

сільськогосподарських товаровиробників, які постраждали внаслідок обставин 

непереборної сили внаслідок військової агресії Російської Федерації проти 

України, з метою системного підходу до доповнення переліку таких суб’єктів 

господарювання. 

 

  У своєму виступі голова постійної комісії обласної ради з питань 

аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки 

Іванова Надія зосередила увагу на важливості порушеного питання, особливо 

для сільгосппідприємств Миколаївського та Баштанського районів, які 

опинилися безпосередньо в зоні бойових дій і фактично позбавлені можливості 

здійснювати будь-яку сільськогосподарську діяльність. 

Окремо голова профільної постійної комісії обласної ради подякувала 

депутатам за активність в обговоренні, визнала доцільність внесених до 

проєкту рішення змін і доповнень та внесла пропозицію доповнити його 

обмеженням його дії лише на сільгосптоваровиробників, які перебувають на       

4-й групі оподаткування. 

Депутат обласної ради Іванова Надія закликала депутатів не політизувати 

порушене питання та наголосила, що пунктом 3 висновків профільної постійної 

комісії обласної ради передбачено їх оприлюднення з метою інформування 
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зацікавлених сторін та надано доручення відповідному департаменту обласної 

військової адміністрації і керівникам територіальних громад щодо проведення 

відповідної роботи з формування списку  суб'єктів господарювання – 

сільськогосподарських товаровиробників, які постраждали внаслідок обставин 

непереборної сили внаслідок військової агресії Російської Федерації проти 

України. 

 

Враховуючи зауваження та пропозиції, внесені депутатами обласної ради 

під час обговорення, з метою прийняття виваженого рішення головуюча 

Замазєєва Ганна запропонувала поставити на голосування питання щодо взяття 

проєкту рішення з цього питання за основу. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення за основу. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" – 4 

"всього проголосували" – 40. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за пропозицію, внесену депутатом обласної ради Порхуном 

Віталієм. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 7 

"всього проголосували" – 37. 

 

За результатами попередніх голосувань та проведеного обговорення 

проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 9 

"всього проголосували" – 35. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу). 

 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча Замазєєва Ганна проінформувала 

депутатів про ситуацію, яка виникла на Підприємства комунальної власності 

області «Фармація».  

Зокрема, - зазначила головуюча, - численність  мережі підприємства 

складає 64 аптеки, більшість з яких знаходяться в невеликих містах та селах і 

здебільшого виконують соціальну функцію. Також це єдина в Миколаївській 

області мережа аптек, яка має ліцензію на відпуск наркотичних препаратів, 

прекурсорів та сильнодіючих речовин. 

Витрати на їх утримання цих перевищує прибутки, що призвело до 

заборгованості перед постачальниками медичного товару, виплат із заробітної 

плати, сплати податків та оплати комунальних послуг. 

До того ж аптечні заклади вже тривалий час не отримують товар, 

оскільки постачальники припинили відвантаження товару з відстрочкою. У 

зв’язку з цим підприємство не має достатньої можливості отримувати прибуток, 

а  борги  продовжують збільшуватися тощо. 

Враховуючи соціальну важливість діяльності ПКВО «Фармація», з 

метою недопущення закриття підприємства обласною радою прийнято такі 

протокольні доручення:  

Миколаївській обласній військовій адміністрації, як органу управління 

суб’єктом господарювання спільної власності  територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області: 

вжити невідкладних заходів щодо фінансової підтримки об’єкта 

критичної інфраструктури - Підприємства комунальної власності області 

«Фармація» з метою стабілізації діяльності підприємства, погашення наявних 

заборгованостей, у тому числі із заробітної плати, та соціального захисту 

трудового колективу в умовах воєнного стану; 

розробити заходи, спрямовані на забезпечення належного 

функціонування підприємства в умовах критичної ситуації, що склалася, та 

недопущення припинення його діяльності в подальшому.     

 

Протокольне доручення проголосовано за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 11 

"всього проголосували" – 33. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна довела до відома депутатів обласної ради 

інформацію Миколаївської обласної прокуратури щодо порядку зміни статусу 
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заповідного урочища місцевого значення «Чабанка» Баштанського району  та 

зазначила, що обласна рада звернеться до профільного міністерства України з 

метою отримання експертного висновку та внесення у подальшому питання на 

розгляд сесії обласної ради.  

 

Наостанок головуюча Замазєєва Ганна підбила підсумки роботи 

тринадцятої позачергової сесії Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання, подякувала депутатам обласної ради за активність у виконанні своїх 

обов’язків та повідомила про закриття пленарного засідання обласної ради. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 

 
 

 

 

 

Ольга Здоровик 


