
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

Від 21 грудня 2021 року № 9 

          м.Миколаїв         

Дев’ятаа сесія  

восьмого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради 

Початок: 10 година 

 

 Перед початком роботи дев’ятої сесії  Миколаївської обласної ради 

головуюча Замазєєва Ганна привітала з днем народження депутатів обласної 

ради Андрєєва Д.М., Демченко Т.В. та Закусілова А.М. Побажала колегам-

депутатам міцного здоров’я, щастя і добра, натхненної праці, миру і злагоди. 

 

Далі проведено реєстрацію депутатів обласної ради, присутніх у 

сесійному залі, за допомогою електронної системи для голосування. 

 

На початок роботи пленарного засідання у сесійному залі зареєструвалися 

50 депутатів із 64-х обраних до складу Миколаївської обласної ради. 

 

Дев’яту сесію Миколаївської обласної ради восьмого скликання 

оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

Далі голова обласної ради Замазєєва Ганна привітала Айвазову Людмилу 

Іванівну, вчительку Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 

імені Кривоносова Миколаївської міської ради з присвоєнням почесного звання 

"Заслужений вчитель України", якого вона удостоєна відповідно до Указу 

Президента України за значний особистий внесок у розвиток національної 

освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розбудову і становлення місцевого самоврядування в Україні, активну 

депутатську діяльність, утвердження принципів загальнолюдської моралі, 

ідеалів правди, відданість своїй справі Почесною грамотою обласної ради 

нагороджуються:   
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АНДРЄЄВ 

Денис Миколайович 

 

- депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання 

ГРИГОР’ЄВА 

Ольга Дмитрівна 

 

- депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання 

ІГНАТЕНКО 

Євгеній Олександрович 

 

- депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання 

МАСАЛІТІНА 

Олена Валеріївна 

 

- депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання 

МИРОНОВА 

Віра Андріївна 

 

- депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання 

НЕВЕСЕЛОГО 

Владислав Валерійович 

- депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання 

 

ПОТАПЕНКО 

Тетяна Валентинівна 

- депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання 

 

ШАБІЛЬЯНОВА 

Ірина Володимирівна 

- депутат Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання. 

 

На дев'яту сесію обласної ради, крім депутатів обласної ради, запрошені 

народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, районних рад, 

райдержадміністрацій, представники засобів масової інформації та працівники 

виконавчого апарату обласної ради. 

 

У роботі сесії беруть участь народні депутати України Гайду О.В. та 

Чорноморов А.О. 

 

 До складу секретаріату сесії обрано двох депутатів: Калюжна Оксана 

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

Ірина  (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"). 

 

Склад секретаріату сесії  затверджено одноголосно. 

 

 Продовжуючи ведення сесії, головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що 

усі проєкти рішень, які внесено на розгляд дев’ятої сесії обласної ради, 06 

грудня 2021 року (за 15 днів до пленарного засідання) направлено депутатам 

обласної ради електронною поштою для вивчення та розгляду. 
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За результатами доопрацювання, згідно з висновками постійних комісій, 

доопрацьовані проєкти рішень 17 грудня 2021 року згідно з вимогами 

Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого скликання направлено 

депутатам обласної ради електронною поштою. 

Звернула увагу депутатів на те, що з метою оптимізації роботи та 

подальшої економії бюджетних коштів Миколаївською обласною радою  

здійснено закупівлю планшетів для депутатів обласної ради. 

Далі головуюча повідомила, що в доопрацьованому проєкті рішення "Про 

внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територіальних громад Миколаївської області" враховано висновки постійної 

комісії обласної ради з питань охорони здоров’я. 

За пропозицією постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров’я, - продовжила головуюча, - проєкт рішення обласної ради "Про 

внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та підтримки 

закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності територіальних 

громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання 

населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення" доповнено новим 

пунктом щодо формування статутного капіталу комунальних некомерційних 

підприємств за рахунок коштів обласного бюджету. 

За пропозицією постійної комісії обласної ради з питань екології 

доопрацювано проєкт рішення "Про внесення змін і доповнень до Комплексної 

програми охорони довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки", а саме: з 

проєкту рішення виключено захід "Розробка та впровадження заходів зі 

збереження малих річок та/або джерел (річка Сосик місцевого значення, 

Березанський район, Миколаївська область)". 

Також за пропозицією постійної комісії обласної ради з питань екології 

доопрацювано проєкти рішень, які стосуються оголошень ландшафтних 

заказників стосовно заходів охорони об’єктів природно-заповідного фонду. 

Підкреслила, що всі постійні комісії обласної ради підтримали 

пропозицію депутата Владислава Невеселого під час розгляду питання "Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської 

області на 2022 рік" та вирішили доповнити проєкт рішення новим завданням: 

"Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти на умовах 

співфінансування з відповідних місцевих бюджетів за результатами 

конкурсного відбору відповідно до Положення, затвердженого рішенням 

обласної ради". 

Повідомила, що проєкт рішення "Про надання дозволу Комунальному 

підприємству "Миколаївський міжнародний аеропорт" на відкриття 

короткострокового ліміту кредитування" доопрацьовано згідно з висновками 

постійних комісій обласної ради. 
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Крім цього, за пропозицією постійної комісії обласної ради з питань 

законності, - зазначила головуюча, - доопрацювано проєкт Кодексу депутатської 

етики депутатів Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 

 

За пропозицією постійних комісій та президії обласної ради з порядку 

денного дев'ятої сесії знято такі питання: 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 

власність територіальної громади міста Вознесенськ та безоплатне прийняття 

майна з комунальної власності територіальної громади міста Вознесенськ до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області; 

 

Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – Миколаївської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної 

ради; 

 

Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради від                  

29 вересня 2021 року № 22 "Про припинення шляхом ліквідації юридичної 

особи-Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

"Обдарованість" Миколаївської обласної ради; 

 

Про дозвіл на зарахування дітей на цілодобове перебування у 

Вознесенській спеціальній школі. 

 

У ході обговорення проєкту порядку денного дев'ятої сесії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання депутатами обласної ради було внесено ряд 

суттєвих пропозицій. 

 

Зокрема, депутат обласної ради Мосін Олександр (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Пропозиція") повідомив, що відповідно до наказу 

Міністерства охорони здоров'я України у закладах охорони здоров'я 

Миколаївської області з 11 до 12 листопада цього року було здійснено перевірку 

організації та якості надання медичних послуг хворим на  COVID-19. Зазначив, 

що вважає за необхідне заслухати на цьому пленарному засіданні обласної ради 

начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації 

Безносенка Максима Петровича про результати перевірки, яка була проведена 

моніторинговою групою Міністерства охорони здоров'я України. Зважаючи на 

те, що виникало багато питань у зв'язку з результатами цієї перевірки, - 

підкреслив депутат обласної ради Мосін Олександр, - необхідно спочатку 

заслухати звіт начальника управління охорони здоров'я та з урахуванням звіту 

приймати відповідні рішення. Запропонував заслухати це питання після 
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розгляду проєкту рішення "Про обласний бюджет Миколаївської області на 

2022 рік". 

 

Пропозицію депутата Мосіна Олександра проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 3 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 7 

"всього" – 59. 

 

Депутат обласної ради Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна 

організація політичної партії "Європейська солідарність"), запропонувала 

включити до розділу "Різне" порядку денного сесії депутатський запит стосовно 

недопущення припинення шляхом ліквідації юридичної особи – 

Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 

Казанківського району Миколаївської області та зняття цього питання з 

розгляду на сесії. Крім того, депутат обласної ради Москаленко Вікторія внесла 

пропозицію виключити з порядку денного дев'ятої сесії питання № 17 "Про 

надання дозволу Комунальному підприємству "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської обласної ради на відкриття короткострокового ліміту 

кредитування" та № 19 "Про включення об’єктів до Переліку об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які 

підлягають приватизації , та внесення змін і доповнень до рішення обласної 

ради від  05 лютого 2019 року № 8".  

 

Пропозиції депутата Москаленко Вікторії поставлено на голосування за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Першою проголосовано пропозицію стосовно включення до розділу 

"Різне" порядку денного сесії депутатського запиту про недопущення 

припинення шляхом ліквідації юридичної особи – Володимирівської  

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району 

Миколаївської області. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 7 

"утримались" – 12 

"не голосували" - 8 

"всього" – 59. 
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Наступною проголосовано пропозицію стосовно зняття з розгляду  

питання № 17 "Про надання дозволу Комунальному підприємству 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на 

відкриття короткострокового ліміту кредитування". 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 19 

"проти" – 12 

"утримались" – 12 

"не голосували" - 16 

"всього" – 59. 

 

Далі на голосування поставлено пропозицію щодо зняття з розгляду на 

сесії питання № 19 "Про включення об’єктів до Переліку об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які 

підлягають приватизації , та внесення змін і доповнень до рішення обласної 

ради від  05 лютого 2019 року № 8".  

 

Підсумки голосування: 

"за" – 18 

"проти" – 9 

"утримались" – 16 

"не голосували" - 16 

"всього" – 59. 

 

 Депутат обласної ради Кошова Людмила (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") звернулася з 

пропозицією стосовно включення до порядку денного сесії питання "Про 

внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям Миколаївської області". 

Пропозицію депутата обласної ради Кошової Людмили проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 55 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 2 

"всього" – 59. 

 

Депутат обласної ради Андрєєв Денис (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") 

запропонував включити до розділу "Різне" порядку денного дев'ятої сесії 

обласної ради такі питання: 
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Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради 

 

Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання 

 

Про депутатське звернення депутата обласної ради Андрєєва Д.М. щодо 

збереження Кінбурнської коси 

 

Пропозиції  депутата обласної ради Андрєєва Дениса поставлено на 

голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

Першою проголосовано пропозицію стосовно включення до розділу 

"Різне" порядку денного питання про внесення змін до складу постійних 

комісій обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 11 

"не голосували" - 6 

"всього" – 59. 

 

Наступною проголосовано пропозицію стосовно включення до розділу 

"Різне" порядку денного питання про внесення змін до Регламенту 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 5 

"всього" – 59. 

 

Останньою проголосовано пропозицію стосовно включення до розділу 

"Різне" порядку питання про депутатське звернення депутата обласної ради 

Андрєєва Д.М. щодо збереження Кінбурнської коси.  

 

Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 5 

"всього" – 59. 
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Депутат обласної ради Бойко Валентин (Миколаївська обласна організація 

політичної партії "Пропозиція") запропонував включити до розділу "Різне" 

порядку денного дев'ятої сесії обласної ради депутатський запит щодо розробки 

обласною державною адміністрацією Цільової Програми територіальної 

оборони у Миколаївській області. 

 

Пропозицію депутата обласної ради Бойка Валентина проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 10 

"не голосували" - 10 

"всього" – 59. 

 

Депутат обласної ради Табунщик Антон (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Слуга народу") звернувся з пропозицією стосовно 

надання йому слова в розділі "Різне" порядку денного.  

Пропозицію депутата обласної ради Табунщика Антона поставлено на 

голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 11 

"всього" – 59. 
 

 Депутат обласної ради Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя")  

запропонувала зняти з розгляду на сесії питання № 23 "Про припинення 

шляхом ліквідації юридичної особи –  Володимирівської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаївської обласної 

ради". 
 

Пропозицію депутата Демченко Тетяни поставлено на голосування за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 1 

"утримались" – 19 

"не голосували" - 10 

"всього" – 59. 
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У зв'язку з тим, що в окремих депутатів не спрацювала кнопка під час 

голосування, проведено повторне голосування за пропозицію депутата обласної 

ради Демченко Тетяни. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 1 

"утримались" – 15 

"не голосували" - 11 

"всього" – 59. 

 

Депутат обласної ради Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край") запропонував зняти з розгляду на 

сесії питання № 38 "Про затвердження Кодексу депутатської етики депутатів 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання" у зв'язку з необхідністю 

доопрацювання окремих положень цього документа. 

Пропозицію депутата обласної ради Кормишкіна Юрія поставлено на 

голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 8 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 11 

"всього" – 59. 

 

Голова депутатської фракції "Наш край", створеної в Миколаївській 

обласній раді, Кормишкін Юрій повідомив, що на засіданні фракції, яке 

відбулося 21 грудня 2021 року, Федорову Світлану відповідно до особистої 

заяви було виведено зі складу фракції "Наш край". 

Запропоновано проголосувати порядок денний дев'ятої сесії обласної 

ради за основу. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 55 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 3 

"всього" – 59. 
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Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного в цілому з  доповненнями. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 54 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 59. 
 

Депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував надати депутатам 

новий проголосований порядок денний дев'ятої сесії обласної ради з 

доповненнями. 

 Враховуючи пропозицію депутата обласної ради Кормишкіна Юрія, 

працівниками виконавчого апарату обласної ради було роздруковано та роздано 

депутатам обласної ради, присутнім у сесійному залі, новий проголосований 

порядок денний дев'ятої сесії обласної ради з доповненнями. 
 

 До порядку денного дев'ятої сесії  Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання включено такі питання: 
 

1. Про внесення змін до обласної Програми "Культура Миколаївщини"  на 

2021-2023 роки. 

2. Про затвердження  обласної Цільової національно-культурної програми 

підтримки та сприяння розвитку етнічних спільнот Миколаївської області на 

2022-2024 роки. 

3. Про затвердження обласної Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства у Миколаївській області на 2021-2026 роки. 

4. Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

                  Доповідач: Буберенко Олена –  начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Буберенко Олена  –  начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації.    

                  Доповідач: 

  

Іваненко Олена – виконувач обов’язків 

начальника управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  облдержадміністрації. 

       Доповідач: 

  

Царенко Ірина – заступник  директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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5. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2022 рік. 

6. Про продовження  строку дії на період до 2022 року включно Програми 

розвитку Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської  обласної ради на 2017-2020 роки. 

7. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки. 

8. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та 

підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 

роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. 

9. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

10. Про продовження строку дії на період до 2022 року включно 

Програми проведення приватизації майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2019-2021 роки та внесення 

змін до рішень обласної ради.  

11. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2021 рік. 

       Доповідач: 

  

Царенко Ірина – заступник  директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

       Доповідач: 

  

Сікорський Сергій –  в.о. начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації. 

       Доповідач: 

  

Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                  Доповідач:  Безносенко Максим – начальник управління охорони 

здоров’я  облдержадміністрації. 

       Доповідач: 

  

Ніколаєв Михайло – в.о. начальника управління молоді 

та спорту облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Корольов Олександр - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
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12. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2022 рік. 

13. Про результати перевірки організації та якості надання медичної 

допомоги хворим на COVID-19. 

 

14. Про внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Миколаївської області. 

15. Про внесення змін до статутів комунальних некомерційних 

підприємств Миколаївської обласної ради. 

16. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 

Миколаївської області. 

17. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 

18. Про надання дозволу Комунальному підприємству "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на відкриття 

короткострокового ліміту кредитування. 

                 Доповідач:  Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Безносенко Максим – начальник управління охорони 

здоров’я  облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Гейко Оксана - заступник директора – начальник 

управління регіонального розвитку та інвестицій 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Безносенко Максим – начальник управління охорони 

здоров’я  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Безносенко Максим – начальник управління охорони 

здоров’я  облдержадміністрації. 

       Доповідач:  Сікорський Сергій –  в.о. начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації. 

       Доповідач: 

  

Кизим Петро – т.в.о. генерального директора  

КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради. 
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19. Про затвердження обласної Програми "Автобус для громад" на                

2022-2025 роки.  

20. Про включення об’єктів до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають 

приватизації, та внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від                      

05 лютого 2019 року № 8.  

21. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської 

області у комунальну власність Єланецької територіальної громади.  

22. Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області, за Комунальним підприємством "Миколаївкнига" 

Миколаївської обласної ради. 

23. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

24. Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи –  

Володимирівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 

Казанківського району Миколаївської обласної ради. 

25. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 жовтня 2017 року 

№ 29 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальних громад області". 

                 Доповідач:  Замазєєва Ганна  – голова обласної ради.    

                  Доповідач: 

  

Корольов Олександр - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Замазєєва Ганна – голова обласної ради.  

                  Доповідач: 

  

Веліховська Алла – директор департаменту освіти і 

науки   облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Веліховська Алла – директор департаменту освіти і 

науки   облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Веліховська Алла – директор департаменту освіти і 

науки   облдержадміністрації. 
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26. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Балка 

Глибока" у межах Вознесенського району Миколаївської області. 

27. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Райдолинський степ" у межах Вознесенського району Миколаївської області. 

28. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Черталківський 2" у межах Вознесенського району Миколаївської області. 

29. Про оголошення орнітологічного заказника місцевого значення 

"Веселинівські плавні" у межах Вознесенського району Миколаївської області. 

30. Про затвердження Переліку видів рослин, які підлягають особливій 

охороні на території Миколаївської області, та Положення про нього. 

31. Про інформацію щодо звільнення директора Миколаївського 

навчально-курсового комбінату. 

32. Про інформацію щодо звільнення директора Комунального 

некомерційного підприємства "Обласний дитячий центр медичної реабілітації" 

Миколаївської обласної ради.  

                  Доповідач: 

  

  

Корольов Олександр  - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

  

Гладков Євген – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 
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33. Про включення до Переліку другого типу об’єктів нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області, які передаються в оренду без аукціону.  

34. Про визначення уповноваженого суб’єкта із забезпечення належної 

експлуатації адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради.  

 

35. Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 вересня 2021 року 

№ 29 "Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області".  

36. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання.  

37. Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2022 рік.   

38. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2023 року включно. 

39. Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Миколаївської обласної ради та підготовки Антикорупційної програми 

Миколаївської обласної ради на 2022-2025 роки.  

                 Доповідач:  Шабільянова Ірина  – голова 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. 

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   

                 Доповідач:  Замазєєва Ганна – голова обласної ради.  

                 Доповідач:  Фроленко Володимир – перший заступник голови 

обласної ради. 
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40. Про затвердження списку присяжних Очаківського міськрайонного 

суду Миколаївської області. 

41. Про депутатський запит депутата обласної ради Бойка В.А. 

 

42. Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям Миколаївської області. 

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

44. Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання. 

45. Про депутатське звернення депутата обласної ради Андрєєва Д.М. 

щодо збереження Кінбурнської коси.  

 
Різне.  

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   

                 Доповідач:  Замазєєва Ганна – голова обласної ради.  

                 Доповідач: Фісун Роман – начальник сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації.  

                 Доповідач: Кошова Людмила – депутат обласної ради.  

                 Доповідач: Андрєєв Денис – голова постійної комісії обласної 

ради з питань захисту прав і свобод людини, 

законності і правопорядку, антикорупційної  

та регуляторної політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики, комунікативної політики. 

                 Доповідач: Андрєєв Денис – голова постійної комісії обласної 

ради з питань захисту прав і свобод людини, 

законності і правопорядку, антикорупційної  

та регуляторної політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики, комунікативної політики. 

                 Доповідач: Андрєєв Денис – голова постійної комісії обласної 

ради з питань захисту прав і свобод людини, 

законності і правопорядку, антикорупційної  

та регуляторної політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики, комунікативної політики. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласної Програми "Культура Миколаївщини"  на 

2021-2023 роки. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 16 

"всього" – 59. 

 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження  обласної Цільової національно-культурної програми 

підтримки та сприяння розвитку етнічних спільнот Миколаївської області 

на 2022-2024 роки. 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кім  

Віталій – голова облдержадміністрації, Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), Гранатуров Юрій – заступник голови 

облдержадміністрації, Мосін Олександр (Миколаївська обласна організація 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 9 

                  Доповідач: Буберенко Олена –  начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Буберенко Олена  –  начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації.    
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"всього" – 59. 

 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Миколаївській області на 2021-2026 роки. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 10 

"всього" – 59. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

В обговоренні взяли участь: Ясинський Олександр (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

                  Доповідач: 

  

Іваненко Олена – виконувач обов’язків 

начальника управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  облдержадміністрації. 

       Доповідач: 

  

Царенко Ірина – заступник  директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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"утримались" – 3 

"не голосували" - 10 

"всього" – 59. 

 

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

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2022 рік. 

 

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Москаленко 

Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Ясинський Олександр (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Пересунько 

Руслан (Миколаївська територіальна організація політичної партії "Європейська 

солідарність"), Шульгач Сергій (Миколаївська обласна організація політичної 

партії "Пропозиція"), Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна організація 

політичної партії "Наш край"), Солтис Олег (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кім  

Віталій – голова облдержадміністрації, Талпа Михайло (Миколаївська 

територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Під час обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради було 

порушено ряд важливих питань, зокрема: 

 

депутат обласної ради Демченко Тетяна зазначила, що у Програмі 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2022 рік відсутні 

заходи з відзначення 85-річчя Миколаївської області, а також перспективи 

розвитку галузі суднобудування. Акцентувала увагу депутатів та запрошених на 

скороченні інвестицій у Миколаївську область, зниженні показника 

народжуваності. Окремо зупинилася на питанні відсутності щорічного звіту 

керівництва облдержадміністрації та голови обласної ради; 

 

депутат обласної ради Москаленко Вікторія порушила питання стосовно 

визначення трьох основних економічних та трьох основних соціальних заходів, 

       Доповідач: 

  

Царенко Ірина – заступник  директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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на яких базується Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської 

області на 2022 рік; 

 

депутат обласної ради Кормишкін Юрій зауважив, що Програму 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2022 рік 

переписано з попередньої Програми. Зазначив, що Програму, яка розглядається, 

необхідно було обговорювати з міським головою та депутатами Миколаївської 

міської ради, оскільки 50 відсотків підприємств нашої області знаходиться у 

місті Миколаєві; наголосив на відсутності Генерального плану міста Миколаєва; 

запропонував зняти з розгляду це питання та спільно з депутатами міської рали 

розробити Програму для Миколаївської області. 

 

Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради в ході 

обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 18 

"всього" – 59. 

 

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

 

 

6. СЛУХАЛИ: 
 

Про продовження  строку дії на період до 2022 року включно Програми 

розвитку Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської  обласної ради на 2017-2020 роки. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Демченко 

Тетяна (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна 

організація політичної партії "Європейська солідарність"), Ясинський 

Олександр (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"), Шульгач Сергій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Пропозиція"), Кизим Петро – т.в.о. генерального 

       Доповідач: 

  

Сікорський Сергій –  в.о. начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації. 
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директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної 

ради, Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

У ході активного обговорення проєкту рішення депутатами обласної              

ради було порушено низку нагальних питань, пов'язаних із подальшим 

розвитком  КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної 

ради.  

 

Зокрема, депутат обласної ради Олабін Вадим порушив питання про 

перспективний план розвитку КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради, потребу в коштах та розвиток пасажиропотоку. 

 

Голова обласної ради Замазєєва Ганна зосередила увагу на питанні 

підготовки та надання обласній ралі Стратегії розвитку КП "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради разом із фінансовими 

розрахунками. 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала заслухати звіт 

обласної державної адміністрації про використання коштів, виділених у 

попередні роки на розвиток КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради, а після цього затверджувати Програму. 

 

Депутат обласної ради Москаленко Вікторія порушила питання про 

напрями використання коштів у сумі 14,5 млн гривень, виділених з міського 

бюджету міста Миколаєва на розвиток КП "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Ясинський Олександр зупинився на питанні 

стосовно виділення коштів з державного бюджету на розвиток                                   

КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 

Висловив думку щодо можливості включення КП "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської обласної ради до переліку об'єктів, які підлягають 

приватизації, у разі неефективного функціонування у подальшому  цього 

комунального підприємства. 

 

Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту 

рішення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 3 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 24 

"всього" – 58. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на 2021-2027 роки. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 13 

"всього" – 59. 

 

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

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та 

підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-

2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення. 

В обговоренні взяли участь: Ясинський Олександр (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"), Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Шабільянова Ірина (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга 

народу"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

       Доповідач: 

  

Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                  Доповідач:  Безносенко Максим – начальник управління охорони 

здоров’я  облдержадміністрації. 



23 

 

У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Демченко 

Тетяна запропонувала відпрацювати питання щодо створення на базі 

Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб та 

Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного  центру додаткових 

ліжко-місць для людей, які мають проблеми з коронавірусною хворобою. 

 

У зв'язку з цим обласною радою надано протокольне доручення: 

 

Обласній державній адміністрації, управлінню охорони здоров'я 

облдержадміністрації відпрацювати питання про створення на базі                           

КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" 

Миколаївської обласної ради та КНП "Миколаївський регіональний 

фтизіопульмонологічний  центр" Миколаївської обласної ради додаткових 

ліжко-місць для людей, які мають проблеми з коронавірусною хворобою. 

 

Депутат обласної ради Олабін Вадим порушив питання стосовно 

укладення Миколаївським обласним центром лікування інфекційних хвороб 

договорів з НСЗУ та внесення у разі неукладення таких договорів відповідних 

змін до Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області на 2020-2022 роки. 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 13 

"всього" – 59. 

 

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

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

  

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 

 

       Доповідач: 

  

Ніколаєв Михайло – в.о. начальника управління молоді 

та спорту облдержадміністрації. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 16 

"всього" – 59. 

 

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

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 

Про продовження строку дії на період до 2022 року включно Програми 

проведення приватизації майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області на 2019-2021 роки та внесення змін 

до рішень обласної ради.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 52 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 7 

"всього" – 59. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу). 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 

рік. 

                  Доповідач: 

  

Корольов Олександр - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
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В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Самчинська 

Людмила (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Трайтлі Олександр – заступник голови 

облдержадміністрації, Закусілов Андрій (Миколаївська обласна організація 

політичної партії "Наш край"), Гомерський Віталій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Слуга народу"), Кім Віталій – голова 

облдержадміністрації, Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації, Волков Андрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Пропозиція"), Козлов Олег (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради 

зосереджено увагу на ряді важливих питань, а саме: 

 

 депутат обласної ради Демченко Тетяна порушила питання стосовно суми 

коштів, передбачених у державному бюджеті на об'єкти будівництва. 

Підкреслила, що на виготовлення проєктно-кошторисної документації об'єктів 

будівництва з обласного бюджету планується виділити 13 млн гривень; 

 

депутат обласної ради Самчинська Людмила порушила питання про 

виділення коштів на придбання квартир для учасників АТО у 

м.Южноукраїнськ; 

 

депутат обласної ради Закусілов Андрій звернувся з питанням стосовно 

виділення коштів Снігурівській територіальній громаді на придбання квартир 

для учасників АТО. 

 

Враховуючи обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою 

електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної 

ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 59. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу). 
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12. СЛУХАЛИ: 

 

Про обласний бюджет Миколаївської області на 2022 рік. 

В обговоренні взяли участь: Москаленко Вікторія (Миколаївська 

територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 

Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"), Козлов Олег (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кім  

Віталій – голова облдержадміністрації, Демченко Тетяна (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш 

край"), Гомерський Віталій (Миколаївська обласна організація політичної партії 

"Слуга народу"), Волков Андрій (Миколаївська обласна організація політичної 

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

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

 

Запропоновано проголосувати проєкт рішення за основу. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 3 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 59. 

 

Під час обговорення проєкту рішення депутат обласної ради                  

Демченко Тетяна запропонувала зарезервувати кошти обласного бюджету в сумі 

13,7 млн гривень, передбачені на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації. 

 

Пропозицію депутата обласної ради Демченко Тетяни проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 9 

"проти" – 7 

"утримались" – 14 

"не голосували" - 29 

"всього" – 59. 

 

 

                 Доповідач:  Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
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депутат обласної ради Олабін Вадим порушив питання стосовно передачі 

місту Миколаєву або можливості співфінансування спільно з містом 

Миколаєвом об'єктів спільної власності, які знаходяться у місті Миколаєві. 
 

депутат обласної ради Кормишкін Юрій зазначив, що в обласному 

бюджеті Миколаївської області на 2022 рік не враховано висновки постійної 

комісії обласної ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку 

села та продовольчої безпеки. Порушив питання про вплив дії чинного 

законодавства щодо оподаткування (законопроєкт № 5600) на формування 

надходжень до обласного бюджету. 
 

З урахуванням пропозицій, внесених депутатами обласної ради в ході 

обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 7 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 2 

"всього" – 59. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу). 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 

Про результати перевірки організації та якості надання медичної допомоги 

хворим на COVID-19 у закладах охорони здоров’я Миколаївської області та 

подання Миколаївської облдержадміністрації від 20 грудня 2021 року             

№ 3479/20.8-05-50/4-21. 

 

 

В обговоренні взяли участь: Дем'янов Олександр – директор 

Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради 

"Міська лікарня швидкої медичної допомоги", Фроленко Володимир – перший 

заступник голови обласної ради, Самойлов Андрій – директор Комунального 

некомерційного підприємства "Миколаївський обласний центр екстренної 

медичної допомоги та медицини катастроф" Миколаївської обласної ради, 

Солтис Олег (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"), Ясинський Олександр (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

                  Доповідач: 
  

Безносенко Максим – начальник управління охорони 

здоров’я  облдержадміністрації. 
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Федорова  Світлана – директор Комунального некомерційного підприємства 

"Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської 

обласної ради, Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна організація 

політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – 

голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 6 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 6 

"всього" – 58. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу). 

 

 Слово для виступу надано народному депутату України Чорноморову 

Артему. 

 Народний обранець звернувся до присутніх у сесійному залі депутатів 

обласної ради з подякою за результативну роботу у своїх виборчих округах. 

Висловив свою позицію стосовно ситуації, яка щойно розгорнулася у сесійному 

залі під час розгляду питання "Про результати перевірки організації та якості 

надання медичної допомоги хворим на COVID-19 у закладах охорони здоров’я 

Миколаївської області та подання Миколаївської облдержадміністрації від         

20 грудня 2021 року № 3479/20.8-05-50/4-21". 

 

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Миколаївської області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

                 Доповідач:  Гейко Оксана - заступник директора – начальник 

управління регіонального розвитку та інвестицій 

облдержадміністрації. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу). 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до статутів комунальних некомерційних підприємств 

Миколаївської обласної ради. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 13 

"всього" – 55. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу). 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 

Миколаївської області. 

В обговоренні взяли участь: Ясинський Олександр (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

 

                  Доповідач: 

  

Безносенко Максим – начальник управління охорони 

здоров’я  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Безносенко Максим – начальник управління охорони 

здоров’я  облдержадміністрації. 
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У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Ясинський 

Олександр порушив питання про нецільове використання транспортних засобів, 

наданих Мигіївській територіальній громаді. Запропонував від імені обласної 

ради звернутися до правоохоронних органів стосовно нецільового використання 

таких транспортних засобів. Крім того, вніс пропозицію доповнити рішення 

"Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області у комунальну власність територіальних громад Миколаївської області" 

словами "без зміни цільового призначення транспортних засобів". 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 12 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу). 

 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 6 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 22 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

       Доповідач:  Сікорський Сергій –  в.о. начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації. 
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18. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання дозволу Комунальному підприємству "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради на відкриття 

короткострокового ліміту кредитування. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 27 

"проти" – 4 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 21 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

19. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної Програми "Автобус для громад" на 2022-2025 

роки.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу). 

 

 

 

       Доповідач: 

  

Кизим Петро – т.в.о. генерального директора  

КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради. 

                 Доповідач:  Замазєєва Ганна  – голова обласної ради.    
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20. СЛУХАЛИ: 

 

Про включення об’єктів до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які 

підлягають приватизації, та внесення змін і доповнень до рішення обласної 

ради від 05 лютого 2019 року № 8.  

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Мосін 

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

Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Солтис Олег (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Вовк 

Володимир (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Кім Віталій – голова облдержадміністрації, Бойко 

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

Шевченко Віталій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга 

народу"), Андрєєв Денис (Миколаївська регіональна організація політичної 

партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Лабарткава Тетяна – керуючий 

справами виконавчого апарату обласної ради, Ясинський Олександр 

(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 4 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 16 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу). 

 

 

 

 

 

                  Доповідач: 

  

Корольов Олександр - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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21. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність Єланецької територіальної громади.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0              

"утримались" – 1 

"не голосували" – 14  

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу). 

 

 

22. СЛУХАЛИ: 

 

Про закріплення на праві господарського відання нерухомого майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області, за Комунальним підприємством "Миколаївкнига" 

Миколаївської обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 15 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається та формується в окрему справу). 

 

                 Доповідач:  Веліховська Алла – директор департаменту освіти  і 

науки облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Веліховська Алла – директор департаменту освіти і 

науки   облдержадміністрації. 
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23. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 

області. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 13 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається та формується в окрему справу). 

 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 

Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи –  Володимирівської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району 

Миколаївської обласної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Мосін Олександр (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Пропозиція"), Горбуров Євген (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Шульгач Сергій (Миколаївська обласна організація політичної партії 

"Пропозиція"), Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна організація 

політичної партії "Європейська солідарність"), Калюжна Оксана (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "За майбутнє"), Замазєєва Ганна – голова 

обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

                  Доповідач: 

  

Веліховська Алла – директор департаменту освіти і 

науки   облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

Веліховська Алла – директор департаменту освіти і 

науки   облдержадміністрації. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 28 

"проти" – 2 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 18 

"всього" – 57. 

 

Запропоновано повторно поставити питання на голосування. 

Проведено повторне поіменне голосування за прийняття проєкту рішення 

обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 1 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 5 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається та формується в окрему справу). 

 

 

25. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 жовтня 2017 року № 29 

"Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальних громад області". 

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" - 8 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається та формується в окрему справу). 

 

 

                  Доповідач: 

  

  

Корольов Олександр  - директор департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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26. СЛУХАЛИ: 

 

Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Балка 

Глибока" у межах Вознесенського району Миколаївської області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається та формується в окрему справу). 

 

 

27. СЛУХАЛИ: 
 

Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Райдолинський степ" у межах Вознесенського району Миколаївської 

області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 4 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається та формується в окрему справу). 

 

 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 
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28. СЛУХАЛИ: 
 

Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Черталківський 2" у межах Вознесенського району Миколаївської 

області. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 3 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається та формується в окрему справу). 

 

 

29. СЛУХАЛИ: 

 

Про оголошення орнітологічного заказника місцевого значення 

"Веселинівські плавні" у межах Вознесенського району Миколаївської 

області. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 3 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається та формується в окрему справу). 

 

 

 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 
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30. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Переліку видів рослин, які підлягають особливій 

охороні на території Миколаївської області, та Положення про нього. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 9 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається та формується в окрему справу). 

 

 

31. СЛУХАЛИ: 

 

Про інформацію щодо звільнення директора Миколаївського навчально-

курсового комбінату. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається та формується в окрему справу). 

 

 

 

 

                 Доповідач:  Єфименко Олександра – начальник управління екології 

та природних ресурсів   облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 

  

  

Гладков Євген – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 
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32. СЛУХАЛИ: 

 

Про інформацію щодо звільнення директора Комунального 

некомерційного підприємства "Обласний дитячий центр медичної 

реабілітації" Миколаївської обласної ради.  

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається та формується в окрему справу). 

 

 

33. СЛУХАЛИ: 

 

Про включення до Переліку другого типу об’єктів нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області, які передаються в оренду без аукціону.  

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається та формується в окрему справу). 

 

 

                 Доповідач:  Шабільянова Ірина  – голова 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. 

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   
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34. СЛУХАЛИ: 

 

Про визначення уповноваженого суб’єкта із забезпечення належної 

експлуатації адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради.  

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається та формується в окрему справу). 

 

 

35. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 вересня 2021 року № 29 

"Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області".  

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається та формується в окрему справу). 

 

 

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   
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36. СЛУХАЛИ: 

 

Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання.  

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається та формується в окрему справу). 

 

 

37. СЛУХАЛИ: 

 

Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2022 рік.   
 

В обговоренні взяли участь: Ясинський Олександр (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Андрєєв Денис (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
 

У ході обговорення проєкту рішення депутатом обласної ради Ясинським 

Олександром внесено пропозицію стосовно доповнення плану  роботи 

Миколаївської обласної ради на 2022 рік окремим пунктом про звіт керівництва 

обласної ради. 

  

 Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 48. 

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   

                 Доповідач:  Замазєєва Ганна – голова обласної ради.  
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається та формується в окрему справу). 

 

 

38. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2023 року включно. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається та формується в окрему справу). 

 

 

39. СЛУХАЛИ: 

 

Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Миколаївської обласної ради та підготовки Антикорупційної програми 

Миколаївської обласної ради на 2022-2025 роки.  

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається та формується в окрему справу). 

                 Доповідач:  Фроленко Володимир – перший заступник голови 

обласної ради. 

                 Доповідач:  Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.   
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40. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження списку присяжних Очаківського міськрайонного суду 

Миколаївської області. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається та формується в окрему справу). 

 

 

41. СЛУХАЛИ: 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Бойка В.А. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається та формується в окрему справу). 

 

 

 

 

 

                 Доповідач:  Замазєєва Ганна – голова обласної ради.  

                 Доповідач: Фісун Роман – начальник сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації.  
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42. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям Миколаївської області. 

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" - 7 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 39 додається та формується в окрему справу). 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

 Депутат обласної ради Андрєєв Денис (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") 

запропонував повернутися до розгляду питання "Про затвердження Кодексу 

депутатської етики депутатів Миколаївської обласної ради восьмого скликання" 

і включити його до порядку денного дев'ятої сесії обласної ради. 

 

Пропозицію колеги-депутата Андрєєва Дениса підтримали депутати 

обласної ради Миронова Ольга (Миколаївська обласна організація політичної 

партії "Пропозиція") та Потапенко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"). 

 

Пропозицію стосовно включення до порядку денного сесії питання "Про 

затвердження Кодексу депутатської етики депутатів Миколаївської обласної 

ради восьмого скликання" проголосовано за допомогою електронної системи 

для голосування. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 12 

"всього" – 47. 

 

 

                 Доповідач: Кошова Людмила – депутат обласної ради.  
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43. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Кодексу депутатської етики депутатів Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання. 

В обговоренні взяли участь: Бойко Валентин (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Пропозиція"), Замазєєва Ганна – голова обласної 

ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 19 

"проти" – 2 

"утримались" – 15 

"не голосували" - 12 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

44. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

                 Доповідач: Андрєєв Денис – голова постійної комісії обласної 

ради з питань захисту прав і свобод людини, 

законності і правопорядку, антикорупційної  

та регуляторної політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики, комунікативної політики. 

                 Доповідач: Андрєєв Денис – голова постійної комісії обласної 

ради з питань захисту прав і свобод людини, 

законності і правопорядку, антикорупційної  

та регуляторної політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики, комунікативної політики. 
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"не голосували" - 4 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 40 додається та формується в окрему справу). 

 

 

45. СЛУХАЛИ: 

 

Про депутатське звернення депутата обласної ради Андрєєва Д.М. щодо 

збереження Кінбурнської коси.  

 

В обговоренні взяли участь: Ряжських Алла (Миколаївська територіальна 

організація політичної партії "Європейська солідарність"), Васьков Олексій – 

заступник Очаківського міського голови, Ігнатенко Євгеній (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "Слуга народу"), Крет Юрій 

(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Андрєєв Денис (Миколаївська регіональна організація 

політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Мосін Олександр 

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

Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 1 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 13 

"всього" – 49. 

 

Запропоновано повторно поставити це питання на голосування. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

                 Доповідач: Андрєєв Денис – голова постійної комісії обласної 

ради з питань захисту прав і свобод людини, 

законності і правопорядку, антикорупційної  

та регуляторної політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики, комунікативної політики. 
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"проти" – 1 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 12 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

До головуючої на сесії звернувся Кухта Іван, голова постійної комісії 

обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, транспортної 

інфраструктури, водногосподарського комплексу, енергетики та 

енергозбереження, зв’язку та цифровізації з пропозицією повернутися до 

питання № 42 "Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям Миколаївської області", яке щойно 

розглядалося на сесії, оскільки в тексті документа є окремі суперечливі 

моменти, зокрема, це стосується пункту 6 затвердженого Порядку. 

Запропоновано проголосувати за повторний розгляд питання № 42  "Про 

внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям Миколаївської області". 

 

Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для 

голосування. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 48. 

 

 

46. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям Миколаївської області. 

 

 У ході обговорення депутат обласної ради Волков Андрій (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "Пропозиція") запропонував визначити 

представництво депутатів у складі Комісії таким чином: по одному 

представнику за пропозиціями депутатських фракцій. 

 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради. 
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З урахуванням пропозицій, внесених депутатами, запропоновано 

викласти пункт 6 Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям Миколаївської області у такій редакції: 

 

"6. Рішення щодо розгляду конкретної заяви приймається Комісією. 

Склад Комісії затверджується розпорядженням голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації. 

До складу Комісії входять голова Комісії, секретар та члени Комісії. За 

поданням голови обласної ради до складу Комісії може бути введено депутатів 

обласної ради у кількості 50-ти відсотків від загальної кількості членів Комісії 

(по одному представнику за пропозиціями депутатських фракцій). 

Засідання Комісії вважається правоможним за умови присутності на ньому 

більше половини від складу Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю  

голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. 

Пакет документів надається секретарю Комісії через відділ роботи із 

зверненнями громадян апарату облдержадміністрації або відділ звернень 

громадян та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної 

ради". 

 

        Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради "Про внесення 

змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

Миколаївської області" в цілому з урахуванням запропонованих змін. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 6 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 39 додається та формується в окрему справу). 

 

 

47. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

                 Доповідач: Андрєєв Денис – голова постійної комісії обласної 

ради з питань захисту прав і свобод людини, 

законності і правопорядку, антикорупційної  

та регуляторної політики, регламенту, депутатської 

діяльності та етики, комунікативної політики. 



49 

 

В обговоренні взяли участь: Лабарткава Тетяна – керуючий справами 

виконавчого апарату обласної ради, Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 5 

"проти" – 2 

"утримались" – 12 

"не голосували" - 29 

"всього" – 48. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 Далі головуюча Замазєєва Ганна повідомила про пропозицію, внесену 

депутатом обласної ради Горбуровим Євгеном (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), щодо 

створення робочої групи з числа депутатів обласної ради з метою детального 

вивчення питання стосовно подальших перспектив функціонування 

Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 3 

Миколаївської обласної ради. 

 

 Голова обласної ради Замазєєва Ганна запропонувала створити до 

середини січня 2022 року робочу групу з числа депутатів обласної ради за 

участю батьків учнів з метою вивчення питання стосовно припинення шляхом 

ліквідації юридичної особи - Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату   

І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної ради та за результатами внести це 

питання на розгляд наступної сесії обласної ради. 

 

 Насамкінець головуюча Замазєєва Ганна підбила підсумки роботи дев'ятої 

сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання та оголосила про її 

закриття. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 

 

 

 

 

 

Галина Федулова 37 01 63 


