
 
 

УКРАЇНА 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 
Від 29 квітня 2021 року № 5 
          м.Миколаїв         

П'ята позачергова сесія  
восьмого скликання 
Місце проведення: 
кабінет депутатської діяльності 
Початок: 11 година 

 
 Сесія проводиться в режимі онлайн у формі відеоконференції. 
 

Перед початком роботи п'ятої позачергової сесії Миколаївської обласної 
ради головуюча Замазєєва Ганна обґрунтувала необхідність проведення 
позачергової сесії в режимі онлайн у формі відеоконференції, зазначивши, що 
згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій, починаючи з 27 березня 2021 року, на території 
Миколаївської області встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19 та застосовано обмежувальні протиепідемічні заходи, 
передбачені для цього рівня епідемічної небезпеки, у тому числі на проведення 
масових заходів. 

Враховуючи вищезазначене, з метою вашої безпеки, шановні колеги, - 
зазначила головуюча, - прийнято рішення про проведення п’ятої позачергової 
сесії обласної ради у дистанційному режимі у формі відеоконференції. 

Головуюча підкреслила, що можливість проведення пленарного засідання 
у дистанційному режимі передбачено нормами Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та Регламентом Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання. 

 
Запрошені: Куклін Леонід – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, Георгієв Павло – 
начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Безносенко 
Максим – виконувач обов’язків директора Комунального некомерційного 
підприємства «Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської 
обласної ради, працівники виконавчого апарату обласної ради, представники 
засобів масової інформації. 

 
Далі головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що на пленарному засіданні 

п'ятої позачергової сесії обласної ради, яка проводиться у дистанційному 
режимі, із 64 депутатів  у системі зареєструвалися 42 депутати. 
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П’яту позачергову сесію обласної ради оголошено відкритою. 
 

/Лунає Державний Гімн України/ 
 
 
Продовжуючи ведення сесії, головуюча Замазєєва Ганна акцентувала 

увагу депутатів на статті 69 Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання, яка повністю узгоджується з пунктом 111 розділу V "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
у якому зазначено, що до порядку денного пленарних засідань обласної ради, 
які проводяться у дистанційному режимі, можуть включатися виключно 
питання невідкладного внесення змін до обласного бюджету, інші питання 
щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або 
якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених 
спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних із 
такими обставинами, а також процедурні питання. 

Нагадала, що згідно з Регламентом Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання до процедурних належать питання організації роботи пленарного 
засідання, у тому числі обговорення питань порядку денного, а також 
процедура розгляду окремих питань порядку денного. 

 
Зазначила, що статтею 77 Регламенту встановлено такий розрахунок часу 

для розгляду проєктів рішень у режимі відеоконференції: 
доповідь особи, визначеної доповідачем з проєкту рішення, – до 5 хвилин; 
співдоповідь – до 3 хвилин; 
виступи депутатів – до 2 хвилин;  
повторні виступи – до 2 хвилин. 
Розрахунок часу затвердження не потребує. 
 
Далі головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що зв’язку з обмеженістю 

ресурсів системи для проведення відеоконференції «ZOOM», записи на виступи 
відбуватимуться протягом однієї хвилини. 

 
В обговоренні проєкту порядку денного п'ятої позачергової сесії обласної 

ради восьмого скликання взяли участь: Андрєєв Денис (Миколаївська 
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії 
"Опозиційна платформа – "За життя"), Ряжських Алла (Миколаївська 
територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 
Порхун Віталій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга 
народу"), Ясинський Олександр (Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Гомерський Віталій 
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга народу"),         
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Закусілов Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш 
край"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
У ході обговорення проєкту порядку денного депутати обласної ради 

Олабін Вадим та Ясинський Олександр зазначили, що питання, внесені на 
розгляд п'ятої позачергової сесії обласної ради, не належать до таких, які 
потребують невідкладного вирішення та які необхідно розглядати у 
дистанційному режимі. 
 
 Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту порядку денного п'ятої позачергової сесії 
обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 2 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 0 
"всього" – 43. 

 
 

До порядку денного п'ятої позачергової сесії обласної ради восьмого 
скликання включено такі питання: 
 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2021 рік. 

2. Про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству 
«Миколаївський  обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради на 
укладення договору фінансового лізингу на придбання медичного обладнання. 

1. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 
розвитку Миколаївської області на 2021 рік. 

      Доповідач: Куклін Леонід – директор департаменту економічного 
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

Доповідач: Безносенко Максим – виконувач обов’язків директора 
Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський 
обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради.

      Доповідач: Куклін Леонід – директор департаменту економічного 
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 
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Перед початком обговорення проєкту рішення голова обласної ради 
Замазєєва Ганна повідомила, що згідно з Регламентом Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання 28 квітня 2021 року відбулися засідання профільних 
постійних комісій у дистанційному режимі щодо розгляду питань, включених 
до порядку денного п'ятої позачергової сесії обласної ради. 

Необхідність розгляду питання "Про внесення змін та доповнень до 
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2021 
рік" викликана прийняттям Закону України "Про надання допомоги 
застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних 
заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Цей Закон 
спрямований на підтримку застрахованих осіб у зв’язку із запровадженням на 
території окремих адміністративно-територіальних одиниць з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, обмежувальних протиепідемічних заходів, що 
призвели до тимчасового зупинення діяльності суб’єктів господарювання, і 
передбачає виплати застрахованим особам за рахунок державного та місцевих 
бюджетів. 

Беручи до уваги, що Бюджетним кодексом України передбачено 
програмно-цільовий метод управління бюджетними коштами, з метою 
можливості надання допомоги застрахованим особам на підставі 
вищезазначеного Закону необхідно внести зміни до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2021 рік. 

Це питання розглянуто профільними постійними комісіями обласної ради, 
з урахуванням пропозиції, внесеної першим заступником голови обласної ради 
Фроленком Володимиром, - щодо залучення до фінансового забезпечення 
заходу, запропонованого обласною державною адміністрацією у проєкті 
рішення «Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2021 рік», коштів обласного 
бюджету на умовах співфінансування з коштами місцевих бюджетів та 
доповнення переліку відповідальних виконавців розділу «Стійке економічне 
зростання багатогалузевої економіки на основі інноваційного розвитку» додатка 
1 «Заходи з економічного і соціального розвитку Миколаївської області у 2021 
році» словами «Обласна державна адміністрація». 

 
В обговоренні взяли участь: Ряжських Алла (Миколаївська територіальна 

організація політичної партії "Європейська солідарність"), Закусілов Андрій 
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"), Порхун 
Віталій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга народу"), 
Волков Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії 
"Пропозиція"), Андрєєв Денис (Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Олабін Вадим 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Шульгач Сергій (Миколаївська обласна організація 
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політичної партії "Пропозиція"), Ясинський Олександр (Миколаївська 
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Пересунько Руслан (Миколаївська територіальна організація політичної партії 
"Європейська солідарність"), Погадаєв Володимир (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Слуга народу"), Табунщик Атон (Миколаївська 
обласна організація політичної партії "Слуга народу"), Замазєєва Ганна – голова 
обласної ради. 

У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради порушено 
ряд нагальних питань та внесено конкретні пропозиції. 

 
Зокрема, депутат обласної ради Ряжських Алла порушила питання щодо 

зазначення конкретних цифр фінансової підтримки територіальних громад. 
Запропонувала розглянути питання щодо скасування єдиного податку для 
підприємців на час дії обмежень та надати суб'єктам господарювання один 
місяць на відновлення власного бізнесу. 

 
Депутат обласної ради Закусілов Андрій підтримав пропозицію першого 

заступника голови обласної ради Фроленка Володимира щодо співфінансування 
з  обласного бюджету, зауважив стосовно зменшення надходжень до місцевих 
бюджетів, за рахунок яких можливо здійснити підтримку підприємців, які є 
суб'єктами господарювання. 

 
Депутат обласної ради Андрєєв Денис запропонував внести зміни до 

пункту 3 проєкту рішення, доповнивши його новим пунктом такого змісту: 
 
"Обласній державній адміністрації звернутися до Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України стосовно внесення змін до Державного 
бюджету України на 2021 рік щодо виділення Миколаївській області суми 
коштів на компенсацію суб'єктам господарювання суми фактичних витрат". 

 
Депутат обласної ради Шульгач Сергій запропонував розглянути 

можливість відстрочки обов'язкових платежів для суб'єктів господарювання до 
кінця 2021 року. 

У зв'язку з пропозицією депутата обласної ради Шульгача Сергія 
головуючою запропоновано таке протокольне доручення: 

 
Обласній державній адміністрації опрацювати пропозиції щодо 

можливості відстрочки обов'язкових платежів для суб'єктів господарювання до 
кінця 2021 року, внести ці пропозиції на розгляд постійних комісій обласної 
ради та проінформувати про вжиті заходи на наступній сесії обласної ради. 

 
Депутат обласної ради Олабін Вадим підтримав пропозицію депутата 

Андрєєва Дениса стосовно внесення змін до пункту 3 проєкту рішення щодо 
компенсування суб'єктам господарювання суми фактичних витрат. Водночас 
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зазначив, що на сьогодні відсутній механізм надання допомоги підприємцям, не 
обраховано суму коштів та відсоток співфінансування з обласного бюджету. 

Запропоновано підтримати проєкт рішення з урахуванням пропозицій 
профільної постійної комісії обласної ради і проголосувати його за основу за 
допомогою електронної системи для голосування. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 33 
"проти" – 0 
"утримались" – 9 
"всього" – 42. 
 
Далі на голосування за допомогою електронної системи для голосування 

поставлено пропозицію депутата обласної ради Андрєєва Дениса з 
доповненнями депутата Олабіна Вадима. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 25 
"проти" – 2 
"утримались" – 13 
"всього" – 40. 
 
Пропозиції не підтримано. 
 

 Продовжено розгляд наступного питання порядку денного. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 
 
Про надання дозволу Комунальному некомерційному підприємству 
«Миколаївський  обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради 
на укладення договору фінансового лізингу на придбання медичного 
обладнання. 

В обговоренні взяли участь: Фроленко Володимир – перший заступник 
голови обласної ради, Шульгач Сергій (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Пропозиція"), Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Волков 
Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), 
Ряжських Алла (Миколаївська територіальна організація політичної партії 
"Європейська солідарність"), Андрєєв Денис (Миколаївська регіональна 

Доповідач: Безносенко Максим – виконувач обов’язків директора 
Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський 
обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради.
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організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Гомерський 
Віталій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга народу"), 
Закусілов Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш 
край"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
Під час обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради 

порушено ряд надважливих питань. 
Зокрема, перший заступник голови обласної ради Фроленко Володимир 

порушив питання щодо суми переплати за лізингом на придбання медичного 
обладнання та стосовно віку пацієнтів, які проходять курс лікування на цьому 
обладнанні. 

 
Депутат обласної ради Шульгач Сергій акцентував увагу присутніх на 

питанні розрахунку суми коштів, яку необхідно сплатити за лізингом на 
придбання медичного обладнання. 

 
Депутат обласної ради Волков Андрій порушив питання щодо відсутності 

конкуренції з відбору фінансової компанії на придбання медичного обладнання 
та стосовно фінансової спроможності КНП "Миколаївський обласний центр 
онкології» Миколаївської обласної ради проводити усі виплати у подальшому. 

 
Депутат обласної ради Ряжських Алла звернулася з питанням щодо 

негативних фінансових наслідків для обласного бюджету у разі, якщо        
КНП "Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради 
не виконає свої фінансові зобов'язання. 

Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, проведено 
поіменне голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"всього" – 40. 
 

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

Продовжуючи ведення сесії, голова обласної ради Замазєєва Ганна 
запропонувала повернутися до голосування з першого питання порядку денного 
"Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 
розвитку Миколаївської області на 2021 рік", зазначивши, що згідно з 
пунктом 2 та пунктом 4 статті 78 Регламенту Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання: 
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"2. Голосування з проєкту рішення може проводитися "в цілому" за все 
рішення або спочатку "за основу", а потім за окремими його пунктами та 
розділами.  

 
4. У випадку наявності зауважень та/або пропозицій до проєкту рішення  

голосування по ньому спочатку проводиться "за основу", після цього – з 
кожного окремого пункту, який був запропонований до такого проєкту 
рішення". 

У разі проведення сесії в дистанційному режимі, - зазначила головуюча, - 
голосування за проєкт рішення в цілому не передбачається. 

Рішення, проголосоване за основу більшістю депутатів від загального 
складу ради, вважається прийнятим. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 33 
"проти" – 0 
"утримались" – 9 
"всього" – 42. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу). 
 
Завершуючи ведення п'ятої позачергової сесії обласної ради, головуюча 

Замазєєва Ганна подякувала депутатам за конструктивну та злагоджену роботу. 
 

 Наостанок привітала усіх присутніх з першотравневими та великодніми 
святами. Побажала душевного спокою, сімейного благополуччя, миру і злагоди 
та Божого благословення на життєвому шляху.  
 

На цьому роботу п'ятої позачергової сесії обласної ради Миколаївської 
обласної ради восьмого скликання оголошено завершеною. 

 
/Лунає Державний Гімн України/ 

 
 
Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галина Федулова 37 01 63 


