
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 
 

Від 15 грудня 2022 року № 14 

          м. Миколаїв         

Чотирнадцята позачергова сесія  

восьмого скликання 

 

Початок: 10 година 

 

 Пленарне засідання проводиться у режимі відеоконференції   

(дистанційний режим).  

 

Перед початком роботи чотирнадцятої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради головуюча Замазєєва Ганна зазначила, що у зв’язку із 

повномасштабною збройною агресією Російської Федерації перед Україною 

постали нові виклики та випробування, зокрема, використання зимових холодів  

як частини терору, та підкреслила, що це – остання надія терористів зламати 

український народ.  Але  у відповідь українці ще більше згуртовуються і 

роблять усе, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Як сказав 

Президент – продовжила головуюча -  уся Україна повинна стати одним 

великим пунктом Незламності, а зиму варто сприймати не як випробовування, а 

як час, що наближає нас до перемоги.    

 

   Далі головуюча Замазєєва Ганна запропонувала вшанувати пам'ять усіх 

українців, чиє життя забрала війна, хвилиною мовчання.  

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Головуюча Замазєєва Ганна обґрунтувала проведення чотирнадцятої 

позачергової сесії обласної ради  у дистанційному режимі та звернула увагу на 

важливість питань, що вносяться на розгляд депутатів обласної ради. 

 

У дистанційному режимі в системі для проведення відеоконференції 

«ZOOM» зареєструвалося 39 із 64 депутатів. 

 

 Чотирнадцяту позачергову сесію Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання оголошено відкритою. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 
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Запрошені: Григор’єва Світлана - директор департаменту містобудування, 

архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку 

Миколаївської обласної військової адміністрації,  Панчук Михайло - начальник 

управління фінансів невиробничої сфери департаменту фінансів Миколаївської 

обласної військової адміністрації, працівники виконавчого апарату обласної 

ради. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна підкреслила, що встановлений відповідно до 

статті 77 Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого скликання 

розрахунок часу для розгляду проєктів рішень у режимі відеоконференції не 

потребує затвердження.  

 

У зв’язку із обмеженістю ресурсів системи для проведення 

відеоконференції «ZOOM», - продовжила головуюча, -  записи на виступи 

будуть відбуватися протягом 1 хвилини. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна проінформувала, що усі проєкти рішень, які 

вносяться на розгляд чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради, та проєкт 

порядку денного пленарного засідання відповідно до вимог Регламенту 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання направлено депутатам 

обласної ради електронною поштою. 

 

За результатами попереднього вивчення та у зв’язку з необхідністю 

додаткового доопрацювання головуюча Замазєєва Ганна внесла пропозицію 

зняти з порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради такі 

питання:  

про затвердження Порядку  надання згоди на здійснення ремонтів та/або 

невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;  
про утворення установи «Офіс відновлення та розвитку Миколаївського 

регіону».  

 
Запропоновано проголосувати проєкт порядку денного за основу із 

урахуванням внесеної пропозиції. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування:  

"за" - 34 

"проти" - 0 

"утримались" - 0 

"не голосували" - 5 

"всього проголосували" - 34. 

http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf
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В обговоренні проєкту порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії 

восьмого скликання взяли участь: Москаленко Вікторія (Миколаївська 

територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність»), Мосін 

Олександр (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

«Пропозиція»), Гомерський Віталій (Миколаївська територіальна організація 

політичної партії «Слуга народу»), Замазєєва Ганна - голова обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Москаленко Вікторія внесла пропозицію включити 

до порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії питання про звернення 

депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, голів 

місцевих адміністрацій щодо негайної заборони діяльності в Україні російської 

православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. 

 

Пропозицію депутата Москаленко Вікторії поставлено на голосування. 

 

Підсумки голосування:  

"за" – 27 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" – 10 

"всього проголосували" – 29. 

 

Далі проєкт порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії поставлено 

на голосування в цілому. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування:  

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 3 

"всього проголосували" – 36. 

 

До порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання включено такі питання: 

 

1. Про інформацію Миколаївської обласної військової адміністрації про 

виконання обласного бюджету Миколаївської області на 2022 рік та формування 

обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік. 

                  Інформує: 

  

Панчук Михайло - начальник управління фінансів 

невиробничої сфери департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації. 
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2. Про звіт голови Миколаївської обласної ради про діяльність 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання у 2021-2022 роках. 

3. Про обрання представників громадськості до поліцейської комісії 

Головного  управління Національної поліції в Миколаївській області. 

4. 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.  

5. Про визначення додаткових умов оренди об’єктів - пам’яток 

культурної спадщини. 

6. Про затвердження плану роботи Миколаївської обласної ради з 

регуляторної діяльності на 2023 рік. 

 

7.  Про оперативне управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (у сфері охорони здоров’я).  

8. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Дирекція 

з капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради. 
 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради. 

                  Доповідач: 

  

Цимбалюк Анжеліка - начальник відділу обліку, 

контролю, оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області виконавчого апарату обласної ради. 

                  Доповідач: 

  

Цимбалюк Анжеліка - начальник відділу обліку, 

контролю, оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області виконавчого апарату обласної ради. 

                  Доповідач: 

  

Цимбалюк Анжеліка - начальник відділу обліку, 

контролю, оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області виконавчого апарату обласної ради. 

                  Доповідач: 

              

Лабарткава Тетяна - керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.     

                  Доповідач:  

  

Григор’єва Світлана - директор департаменту 

містобудування, архітектури, капітального будівництва 

та супроводження проєктів розвитку Миколаївської 

обласної військової адміністрації.  

http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr_n.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr_n.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr_n.pdf
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9. Про вшанування пам’яті загиблих внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України. 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Про інформацію Миколаївської обласної військової адміністрації про виконання 

обласного бюджету Миколаївської області на 2022 рік та формування обласного 

бюджету Миколаївської області на 2023 рік. 

Головуюча Замазєєва Ганна внесла пропозицію взяти інформацію 

Миколаївської обласної військової адміністрації про виконання обласного 

бюджету Миколаївської області на 2022 рік та формування обласного бюджету 

Миколаївської області на 2023 рік до відома із занесенням означеного до 

протоколу сесії. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 34. 

 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію Миколаївської обласної військової 

                        адміністрації про виконання обласного бюджету Миколаївської 

                        області на 2022 рік та формування обласного бюджету  

                        Миколаївської області на 2023 рік.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про звіт голови Миколаївської обласної ради про діяльність Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання у 2021-2022 роках. 

В обговоренні взяли участь: Григор’єва Ольга  (Миколаївська обласна 

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

                  Доповідач:  

  

Кормишкін Юрій Анатолійович – депутат 

Миколаївської обласної ради.  

                  Інформує: 

  

  

Панчук Михайло - начальник управління фінансів 

невиробничої сфери департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради.  
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територіальна організація політичної партії «Пропозиція»), Калюжна Оксана 

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

Денис - депутат обласної ради, Замазєєва Ганна - голова обласної ради, 

Фроленко Володимир – перший заступник голови обласної ради. 

 

В ході обговорення внесено пропозицію відзначити державними 

нагородами депутатів обласної ради, які у непростий час залишилися відданими 

спільній справі, українському народу і якими по праву може пишатися уся 

область за їх мужність, сміливість, високий професіоналізм та активну 

громадянську позицію, зокрема: 

Гомерського Віталія – за організацію героїчної оборони м. Баштанка під 

час наступу збройних сил країни-агресора (пропозиція депутата Григор’євої 

Ольги);  

Пліткіна Олександра – за злагоджену роботу в умовах воєнного стану та 

активних бойових дій КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» 

Миколаївської обласної ради (пропозиція депутата Григор’євої Ольги); 

Солтиса Олега -  захисника  Батьківщини у складі Збройних Сил України 

(пропозиція першого заступника голови обласної ради Фроленка Володимира);    

Фатьянова Андрія – за активну участь у комплектації сил оборони 

(пропозиція першого заступника голови обласної ради Фроленка Володимира);  

 Пересунька Руслана - захисника  Батьківщини у складі Збройних Сил 

України (пропозиція дерутата Мосіна Олександра);    

Іванову Надію – за активну волонтерську діяльність та організацію 

надання гуманітарної допомоги цивільному населенню і військовим 

формуванням (пропозиція депутата Калюжної Оксани). 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 34. 

 

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

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про обрання представників громадськості до поліцейської комісії Головного  

управління Національної поліції в Миколаївській області. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна - голова обласної ради. 

http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/Komunalna-vlasnist/Medycyna/2021/oblditlik2022.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/Komunalna-vlasnist/Medycyna/2021/oblditlik2022.pdf
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 34. 

 

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

 

4. 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. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 34. 

 

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

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про визначення додаткових умов оренди об’єктів - пам’яток культурної 

спадщини. 

 

                  Доповідач: 

  

Цимбалюк Анжеліка Леонідівна – начальник відділу 

обліку, контролю, оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області виконавчого апарату обласної ради. 

                  Доповідач: Цимбалюк Анжеліка Леонідівна – начальник відділу 

обліку, контролю, оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області виконавчого апарату обласної ради. 

http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr_n.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr_n.pdf
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" – 3 

"всього проголосували" – 36. 

 

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

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження плану роботи Миколаївської обласної ради з регуляторної 

діяльності на 2023 рік. 

В обговоренні взяли участь: Мосін Олександр (Миколаївська 

територіальна організація політичної партії «Пропозиція»), Гомерський Віталій 

(Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга народу"). 

 

Головуюча Замазєєва Ганна зазначила, що питання затвердження Порядку  

надання згоди на здійснення ремонтів та/або невід’ємних поліпшень 

орендованого нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області є актуальним для упорядкування питань, 

пов’язаних із ефективним використанням обласної комунальної власності, 

зв’язку з чим необхідно доповнити запропонований до розгляду депутатів 

проєкт плану роботи Миколаївської обласної ради з регуляторної діяльності на 

2023 рік відповідним пунктом.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування із урахуванням внесеного доповнення. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 4 

"всього проголосували" – 35. 

 

                  Доповідач: 

  

Цимбалюк Анжеліка Леонідівна – начальник відділу 

обліку, контролю, оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області виконавчого апарату обласної ради. 

http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Про оперативне управління майном спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області (у сфері охорони здоров’я). 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 6 

"всього проголосували" – 33. 

 

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

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції» Миколаївської обласної ради. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 4  

"всього проголосували" – 35 . 

 

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

 

 

 

                  Доповідач: 

  

Лабарткава Тетяна - керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.     

                  Доповідач: 

  

Григор’єва Світлана - директор департаменту 

містобудування, архітектури, капітального будівництва 

та супроводження проєктів розвитку Миколаївської 

обласної військової адміністрації.  
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9. СЛУХАЛИ: 

 

Про вшанування пам’яті загиблих внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього проголосували" – 34. 

 

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

 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча Замазєєва Ганна зупинилася на  

деяких питаннях, які плануються до розгляду на наступній сесії, зокрема: 

 

затвердження переліку суб'єктів господарювання – сільськогосподарських 

товаровиробників, які постраждали внаслідок обставин непереборної сили 

внаслідок військової агресії Російської Федерації (наразі проводиться робота 

щодо формування такого списку); 

 

упорядкування питань, пов’язаних із орендою майна спільної власності 

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

від військової агресії Російської Федерації та потребує ремонту та/або 

невід’ємних поліпшень, тощо. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна подякувала депутатам обласної ради за 

злагодженість у роботі з вирішення гострих питань життєдіяльності 

територіальної громади області, активність у виконанні своїх обов’язків та 

побажала усім миру і якнайшвидшого закінчення війни. 

 

Підсумовуючи роботу чотирнадцятої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради, головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що усі питання порядку 

денного  розглянуто та оголосила сесію закритою. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 

                  Доповідач: 

  

Кормишкін Юрій - депутат Миколаївської обласної 

ради. 

http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf
http://www.mk-oblrada.gov.ua/UserFiles/Image/REG_AKT/pr12.pdf

