
 
 

УКРАЇНА 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 
Від 17 червня 2021 року № 6 
          м.Миколаїв         

Шоста позачергова сесія  
восьмого скликання 
Місце проведення: 
сесійний зал обласної ради 
Початок: 11 година 

 
 Перед початком роботи шостої позачергової сесії обласної ради Замазєєва 
Ганна від імені депутатського корпусу обласної ради привітала з днем 
народження Ігнатенка Євгенія, депутата обласної ради восьмого скликання. 
Побажала колезі міцного здоров'я, любові, щастя, миру і добра. 

Голова обласної ради Замазєєва Ганна висловила також щирі слова подяки 
колегам-депутатам, які працюють в галузі охорони здоров'я, та привітала їх з 
професійним святом – Днем медичного працівника. 

Подякою обласної ради за активну депутатську діяльність нагороджено 
депутата Горбурова Євгена. Подяку вручив перший заступник голови обласної 
ради Фроленко Володимир. 

 
Далі проведено реєстрацію депутатів обласної ради, присутніх у 

сесійному залі обласної ради, за допомогою електронної системи для 
голосування. 
 

Всього обрано депутатів - 64  
Зареєструвалися на сесії - 47 
Відсутні з поважних причин - 17 
 
Голова обласної ради Замазєєва Ганна оголосила шосту позачергову сесію 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання відкритою. 
 

(Лунає Державний Гімн України) 
 

Запрошені: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, 
керівники районів Миколаївської області, представники засобів масової 
інформації та працівники виконавчого апарату обласної ради. 

 
 До складу секретаріату сесії обрано двох депутатів: Підпала Ірина 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
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платформа – "За життя"), Миронова Віра (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Пропозиція"). 
 

Склад секретаріату сесії  затверджено одноголосно. 
 

В обговоренні проєкту порядку денного взяли участь: Кормишкін Юрій 
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"), Москаленко 
Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії 
"Європейська солідарність"), Горбуров Євген (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Олабін 
Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Андрєєв 
Денис  (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Савченко Ігор (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Слуга народу"), Талпа Михайло (Миколаївська територіальна 
організація політичної партії "Європейська солідарність"), Замазєєва Ганна – 
голова обласної ради. 

 
У ході обговорення проєкту порядку денного шостої позачергової сесії 

депутатами обласної ради порушено ряд важливих питань та внесено низку 
суттєвих пропозицій. 

 
Зокрема, депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував включити 

до порядку денного шостої сесії обласної ради та розглянути лише чотири 
питання, які були оприлюднені на офіційному вебсайті Миколаївської обласної 
ради у розпорядженні голови обласної ради "Про скликання шостої 
позачергової сесії обласної ради восьмого скликання", а також невідкладне 
питання "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської  обласної 
ради на 2021 рік". 

 
Депутат обласної ради Москаленко Вікторія запропонувала включити до 

порядку денного сесії депутатський запит про демонтаж протягом 10-ти днів 
турнікетів, які встановлені в адміністративній будівлі Миколаївської обласної 
ради. 

 
Депутат обласної ради Горбуров Євген звернувся з пропозицією стосовно 

включення до порядку денного сесії депутатського запиту щодо організації 
відпочинку дітей. 

 
           Депутат обласної ради Олабін Вадим вніс пропозицію стосовно зміни 
назви проєкту рішення № 10 "Про організацію звіту генерального директора 
Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"      
Барни Ф.П." і запропонував викласти її у такій редакції "Про результати 
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діяльності Барни Ф.П. на посаді генерального директора Комунального 
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної 
ради. 

 
Депутат обласної ради Демченко Тетяна звернулася з пропозицією 

стосовно включення до порядку денного сесії депутатського запиту щодо 
фінансової спроможності територіальних громад Миколаївської області. 

Крім того, депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала 
включити до поряду денного сесії депутатські запити щодо: 

 
бездоріжжя та неможливості транспортного сполучення жителів 

Єланецької територіальної громади з районним центром та опорними закладами 
охорони здоров’я і освіти; 

 
незадовільного стану безпеки руху у селах Возсіятське, Водяно-Лорине, 

Ольгопіль у зв’язку з будівництвом автомобільної дороги державного значення         
Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, а також у зв’язку з невирішеним 
питанням щодо встановлення світлофорів, вуличного освітлення, шумових 
полос та відбійників; 

 
незадовільного утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення, що проходять територією Миколаївської 
області. 

 
Депутат обласної ради Андрєєва Денис зазначив, що за станом        

на 14 червня 2021 року, за три дні до проведення сесії, депутатам згідно з 
вимогами Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого скликання були 
роздані лише 7 проєктів рішень, а саме: № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 16. 

З метою недопущення порушення вимог Регламенту запропонував 
розглянути сьогодні на сесії лише зазначені питання, які були надані депутатам 
відповідно до норм Регламенту. 

 
Депутат обласної ради Савченко Ігор запропонував включити до розділу 

"Різне" порядку денного  сесії питання "Про внесення змін до Регламенту 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання", яке стосується 
запровадження на кожній сесії обласної ради після лунання Державного Гімну 
України хвилини мовчання з метою вшанування воїнів, які віддали своє життя 
за територіальну цілісність і незалежність нашої держави.  

Крім того, депутат Савченко Ігор запропонував включити до розділу 
"Різне" проєкту порядку денного сесії Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради щодо невідкладного прийняття проєкту Закону № 5599 про 
запобігання національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які 
мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 
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Депутат обласної ради Талпа Михайло запропонував включити до розділу 
"Різне" проєкту порядку денного сесії питання "Про створення тимчасової 
контрольної комісії з питань контролю за ефективністю використання 
бюджетних коштів, які виділяються на ремонт доріг Миколаївської області, та 
дотримання екологічного законодавства". 

 
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту порядку 

денного шостої позачергової сесії обласної ради, проголосовано за допомогою 
електронної системи для голосування. 
 

Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 
Кормишкіна Юрія. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 24 
"проти" – 6 
"утримались" – 12 
"не голосували" - 13 
"всього" – 55. 
 
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради 

Москаленко Вікторії. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 17 
"проти" – 7 
"утримались" – 12 
"не голосували" - 19 
"всього" – 55. 
 
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Горбурова Євгена – щодо організації оздоровлення дітей, використовуючи базу 
загальноосвітніх, інтернатних, дошкільних та спортивних закладів. 

У зв'язку з пропозицією, внесено депутатом Горбуровим Євгеном, 
обласною радою надано таке протокольне доручення: 

 
Обласній державній адміністрації вжити заходів з організації відпочинку 

та оздоровлення дітей, у тому числі організувавши роботу таборів з денним 
перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти, інтернатних 
закладів. Про вжиті заходи проінформувати депутатів обласної ради на 
наступній сесії обласної ради. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 41 
"проти" – 0 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 11 
"всього" – 55. 
 
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Олабіна 

Вадима – щодо зміни назви проєкту рішення № 19. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 40 
"проти" – 0 
"утримались" – 6 
"не голосували" - 10 
"всього" – 56. 
 
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Демченко Тетяни стосовно включення до порядку денного озвучених нею 
депутатських запитів. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 50 
"проти" – 0 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 3 
"всього" – 56. 
 
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Андрєєва 

Дениса. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 29 
"проти" – 3 
"утримались" – 16 
"не голосували" - 8 
"всього" – 56. 

 
 Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 
Савченка Ігоря. 
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Підсумки голосування: 
"за" – 40 
"проти" – 0 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 13 
"всього" – 56. 

 
 Останньою проголосовано пропозицію депутата обласної ради Талпи 
Михайла. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 50 
"проти" – 1 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 4 
"всього" – 56. 

 
 Продовжуючи ведення сесії, головуюча Замазєєва Ганна повідомила про 
ряд пропозицій стосовно виступів, які надійшли до секретаріату сесії і 
стосуються питання № 16 "Про призначення керівників спортивних закладів, 
що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області". 
 
 Пропозиції стосовно заслуховування на сесії громадських об'єднань 
поставлено на голосування за допомогою електронної системи для голосування. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 15 
"проти" – 4 
"утримались" – 18 
"не голосували" - 19 
"всього" – 56. 

 
 Далі проведено голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту порядку денного шостої позачергової сесії 
обласної ради в цілому з доповненнями. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 54 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 2 
"всього" – 56. 
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До порядку денного шостої позачергової сесії  Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання включено такі питання: 
 

1. Про призначення Мейтуса В.Б. на посаду директора КНП "Обласний 
дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 

2. Про призначення Пархоменко О.О. на посаду директора         
КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмологічний медичний центр" 
Миколаївської обласної ради. 

3. Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей 
жителів Миколаївської області. 

4. Про внесення змін і доповнень  до Комплексної програми охорони 
довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки. 

5. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

6. Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової програми 
територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки, строк дії 
якої продовжено на період до 2021 року включно. 

                  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: 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: 
 
 
            

Шамраєв Віталій  – заступник начальника відділу з 
питань організації надання адміністративних послуг 
облдержадміністрації. 
 

                  Доповідач: 
 
 

Мац Дмитро  – виконуючий обов’язки  начальника 
управління екології  та природних ресурсів 
облдержадміністрації.

                  Доповідач: 
 
 

Фісун Роман – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату облдержадміністрації.
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7. Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку туризму і курортів 
Миколаївської області на 2021-2023 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 перейменування Комунального некомерційного підприємства 
"Миколаївський обласний центр громадського здоров’я" Миколаївської обласної 
ради та затвердження його Статуту. 

10. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 
2021 рік. 

11. Про розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного 
конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування  2021 року. 

 

12. Про проведення інвентаризації земель, на яких розташовані об'єкти 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 

                  Доповідач: 
 
 
            

Фісун Роман – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату облдержадміністрації. 
 

                  Доповідач: 
 
 

Орещак Світлана – начальник відділу розвитку 
курортно-рекреаційних територій та супроводження 
інвестиційних проєктів управління з питань туризму та 
курортів облдержадміністрації.

                  Доповідач: Черненко Оксана – заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Черненко Оксана – заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 
 

Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів  
облдержадміністрації.

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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13. Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області другого 
типу, які передаються в оренду без проведення аукціону. 

 

14. Про перейменування Миколаївського академічного українського театру 
драми та музичної комедії та затвердження його Статуту. 

15. Про організацію звіту заступника голови облдержадміністрації         
Трайтлі О.О. щодо виконання програм соціального захисту, науки, культури, 
освіти, молоді та  спорту.  

16. Про призначення керівників спортивних закладів, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 

17. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 
недопущення підвищення нормативного підпірного рівня Олександрівського 
водосховища. 

18. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо посилення 
соціально-трудових гарантій медичних працівників та державної підтримки 
дітей медичних працівників, які померли внаслідок інфікування 
коронавірусною хворобою COVID-19. 

                  Доповідач: 
 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради.   

                  Доповідач: 
 
 
            

Буберенко Олена - начальник управління культури, 
національностей та релігій Миколаївської обласної 
державної адміністрації. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: 
 
 

Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 
 
            

Ряжських Алла – голова постійної комісії обласної ради 
з питань   екології, охорони довкілля, раціонального 
природокористування, туризму та рекреації. 

                  Доповідач: Фроленко Володимир – перший заступник голови 
обласної ради. 
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19. Про результати діяльності Барни Ф.П. на посаді генерального 
директора Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 
Миколаївської обласної ради. 

 
20. Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 

 

 
21. Про усні депутатські запити депутата обласної ради Демченко Т.В. 

 
22.  Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання до Верховної Ради України щодо невідкладного прийняття проєкту 
закону № 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із 
надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в 
суспільстві (олігархів). 

 

 
23. Про створення тимчасової контрольної комісії з питань контролю за 

ефективністю використання бюджетних коштів, які виділяються на ремонт 
доріг Миколаївської області, та дотримання екологічного законодавства. 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 
 
Про призначення Мейтуса В.Б. на посаду директора КНП "Обласний 
дитячий центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Демченко Тетяна - депутат обласної ради. 

                  Доповідач: Демченко Тетяна - депутат обласної ради. 

                  Доповідач: Савченко Ігор - депутат обласної ради. 

                  Доповідач: Талпа Михайло – депутат обласної ради. 

                  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. 
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В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва 
Ганна – голова обласної ради. 

Під час обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Демченко  
Тетяна порушила питання щодо: 
 забезпечення повноцінного функціонування КНП "Обласний дитячий 
центр медичної реабілітації" Миколаївської обласної ради (наявність коштів на 
утримання закладу на 2021 рік, забезпеченість 250 ліжко-місць); 
 звіту облдержадміністрації на черговій сесії обласної ради про виконання 
рішення обласної ради від 17 грудня 2020 року стосовно КНП "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" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 7 
"не голосували" - 10 
"всього" – 56. 
 

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

 
Про призначення Пархоменко О.О. на посаду директора        
КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмологічний медичний 
центр" Миколаївської обласної ради. 
 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 38 
"проти" – 0 
"утримались" – 5 

                  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. 
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"не голосували" - 13 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу). 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 
 
Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів 
Миколаївської області. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 37 
"проти" – 0 
"утримались" – 5 
"не голосували" - 14 
"всього" – 56. 
 

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

 
Про внесення змін і доповнень  до Комплексної програми охорони довкілля 
Миколаївської області на 2021-2027 роки. 

 
В обговоренні взяли участь: Молдованов Олександр (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Демченко Тетяна 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Мартиченко Владислав (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Слуга народу"), Ряжських Алла (Миколаївська 
територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), Крет 

                  Доповідач: 
 
            

Шамраєв Віталій  – заступник начальника відділу з 
питань організації надання адміністративних послуг 
облдержадміністрації.

                  Доповідач: 
 
 

Мац Дмитро  – виконуючий обов’язки  начальника 
управління екології  та природних ресурсів 
облдержадміністрації.
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Юрій (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
Під час обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Демченко 

Тетяна запропонувала включити до обласної Програми пункт стосовно 
виділення коштів на відновлення та реконструкцію Будинку природи, який є 
складовою частиною державного заповідника "Єланецький степ". 

 
Депутати обласної ради Молдованов Олександр та Мартиченко Владислав 

заявили про можливий конфлікт інтересів під час прийняття цього проєкту 
рішення, у зв'язку з чим утримуються від голосування за нього. 

 
Враховуючи обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою 

електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної 
ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 45 
"проти" – 0 
"утримались" – 5 
"не голосували" - 6 
"всього" – 56. 
 

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

 
Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту 
конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-
2021 роки. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 44 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 

                  Доповідач: 
 
 

Фісун Роман – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату облдержадміністрації.
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"не голосували" - 10 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу). 
 
 
6. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової програми 
територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки, строк 
дії якої продовжено на період до 2021 року включно. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 45 
"проти" – 0 
"утримались" – 5 
"не голосували" - 6 
"всього" – 56. 
 

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

 
Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку туризму і курортів 
Миколаївської області на 2021-2023 роки. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 41 

                  Доповідач: 
 
 
            

Фісун Роман – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 
 
 

Орещак Світлана – начальник відділу розвитку 
курортно-рекреаційних територій та супроводження 
інвестиційних проєктів управління з питань туризму та 
курортів облдержадміністрації.
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"проти" – 0 
"утримались" – 5 
"не голосували" - 10 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 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: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Шабільянова Ірина (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга 
народу"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Демченко 

Тетяна запропонувала виділити конкретну суму коштів на виконання заходів 
обласної Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які 
належать до 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" – 47 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 7 
"всього" – 56. 
 

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

                  Доповідач: Черненко Оксана – заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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9. СЛУХАЛИ: 
 
Про перейменування Комунального некомерційного підприємства 
"Миколаївський обласний центр громадського здоров’я" Миколаївської 
обласної ради та затвердження його Статуту. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 42 
"проти" – 0 
"утримались" – 5 
"не голосували" - 9 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу). 
 
 
10. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 
рік. 

 
В обговоренні взяли участь: Калюжна Оксана (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Демченко 
Тетяна (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Молдованов Олександр (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Пропозиція"), Мартиченко Владислав 
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга народу"), Замазєєва 
Ганна – голова обласної ради. 

 
 У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Калюжна 
Оксана порушила питання стосовно надходження та можливості  використання 
коштів державної субвенції "Нова українська школа". 

 
Депутат обласної ради Демченко Тетяна акцентувала увагу на 

перспективах виконання обласного та місцевих бюджетів за перше півріччя 
2021 року. 

                  Доповідач: Черненко Оксана – заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 
 

Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів  
облдержадміністрації. 
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Депутат обласної ради Молдованов Олександр та Мартиченко Владислав 

заявили про наявний конфлікт інтересів під час прийняття цього проєкту 
рішення, у зв'язку з чим утримуються від голосування за нього. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 52 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 4 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу). 
 
 
11. СЛУХАЛИ: 
 
Про розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 
проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування  2021 року. 

 

 
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" - 6 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу). 
 
 
 
 
 
 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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12. СЛУХАЛИ: 
 
Про проведення інвентаризації земель, на яких розташовані об'єкти 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 

В обговоренні взяли участь: Іванова Надія (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Наш край"), Фроленко Володимир – перший 
заступник голови обласної ради Шульгач Сергій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Пропозиція"), Кормишкін Юрій (Миколаївська 
обласна організація політичної партії "Наш край"), Замазєєва Ганна – голова 
обласної ради. 

 
У ході обговорення внесено пропозицію прийняти запропонований проєкт 

рішення, виклавши пункт 3 у такій редакції:  
 
"Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної ради: з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та 
продовольчої безпеки; з питань захисту прав і свобод людини, законності і 
правопорядку, антикорупційної та регуляторної  політики, регламенту, 
депутатської діяльності та етики, комунікативної політики з обов'язковим 
доопрацюванням постійною профільною комісією обласної ради з питань 
аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки". 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 23 
"проти" – 9 
"утримались" – 9 
"не голосували" - 15 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
 
13. СЛУХАЛИ: 
 
Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області другого 
типу, які передаються в оренду без проведення аукціону. 

                  Доповідач: 
 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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В обговоренні взяли участь: Мосін Олександр (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Пропозиція"), Москаленко Вікторія 
(Миколаївська територіальна організація політичної партії "Європейська 
солідарність"), Мартиченко Владислав (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Слуга народу"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
 Під час обговорення проєкту рішення голова постійної комісії обласної 
ради з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального 
будівництва та архітектури вніс такі пропозиції: 
 
 назву питання, що розглядається, викласти у такій редакції: 
 

"Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області другого 
типу, які передаються в оренду без проведення аукціону"; 
 
 пункт 3 проєкту рішення виключити.  

Пункт 4 вважати відповідно пунктом 3. 
 
 Депутат обласної ради Мартиченко Владислав заявив про конфлікт 
інтересів, у зв'язку з чим утримується від голосування з цього питання. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 38 
"проти" – 4 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 10 
"всього" – 54. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу). 
 
 
14. СЛУХАЛИ: 
 
Про перейменування Миколаївського академічного українського театру 
драми та музичної комедії та затвердження його Статуту. 

                  Доповідач: 
 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради.   
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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" - 6 
"всього" – 55. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу). 
 
 
15. СЛУХАЛИ: 
 
Про організацію звіту заступника голови облдержадміністрації         
Трайтлі О.О. щодо виконання програм соціального захисту, науки, 
культури, освіти, молоді та  спорту.  

В обговоренні взяли участь: Фроленко Володимир – перший заступник 
голови обласної ради, Трайтлі Олександр – заступник  голови 
облдержадміністрації, Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кім Віталій - голова 
облдержадміністрації, Калюжна Оксана (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "За майбутнє"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
Під час обговорення проєкту рішення першим заступником голови 

обласної ради Фроленком Володимиром було порушено ряд важливих питань, 
зокрема, щодо: 

 
нестачі коштів у сумі 9 млн гри на виплату стипендії учням, заробітну 

плату вчителям; 
 
харчування учнів спеціалізованих  шкіл-інтернатів; 
 
проведення конкурсів на заміщення посад керівників інтернатних 

закладів; 
 

                  Доповідач: 
 
 
            

Буберенко Олена - начальник управління культури, 
національностей та релігій Миколаївської обласної 
державної адміністрації. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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проблем протипожежної безпеки у професійно-технічних закладах; 
 
повернення до державного бюджету 2020 року коштів субвенції в сумі 

50,0 млн гривень. 
 
Депутат обласної ради Калюжна Оксана порушила питання щодо 

ліквідації Шевченківської школи-інтернату та внесення цього питання на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
Депутат обласної ради Демченко Тетяна акцентувала увагу присутніх на 

питанні, пов'язаному із закриттям у Єланецькій селищній раді усіх дошкільних 
навчальних закладів, та необхідності вжиття дієвих заходів з метою вирішення 
цього питання. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 48 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 8 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу). 
 
 
16. СЛУХАЛИ: 
 
Про призначення керівників спортивних закладів, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 

 
В обговоренні взяли участь: Москаленко Вікторія (Миколаївська 

територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 
Бєлокуров Сергій – начальник відділу юридичного забезпечення діяльності 
обласної ради, Калюжна Оксана (Миколаївська обласна організація політичної 
партії "За майбутнє"), Табунщик Антон (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Слуга народу"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
 

                  Доповідач: 
 

Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації.



22 
 

У ході обговорення депутат обласної ради Москаленко Вікторія 
наголосила, що у разі призначення керівників спортивних закладів, що 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, по кожному керівнику повинно готуватися окреме 
рішення. Закликала колег-депутатів не голосувати за цей проєкт рішення. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 38 
"проти" – 1 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 15 
"всього" – 55. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу). 
 
 
17. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 
недопущення підвищення нормативного підпірного рівня 
Олександрівського водосховища. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 29 
"проти" – 3 
"утримались" – 6 
"не голосували" - 16 
"всього" – 54. 
 
В обговоренні взяли участь: Миронова Віра (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Пропозиція"), Савченко Ігор (Миколаївська 
обласна організація політичної партії "Слуга народу"), Замазєєва Ганна – голова 
обласної ради. 

                  Доповідач: 
 
            

Ряжських Алла – голова постійної комісії обласної ради 
з питань   екології, охорони довкілля, раціонального 
природокористування, туризму та рекреації. 
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Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 33 
"проти" – 4 
"утримались" – 6 
"не голосували" - 11 
"всього" – 54. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу). 
 
 
18. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
посилення соціально-трудових гарантій медичних працівників та 
державної підтримки дітей медичних працівників, які померли внаслідок 
інфікування коронавірусною хворобою COVID-19. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 44 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 10 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу). 
 
 
19. СЛУХАЛИ: 
 
Про результати діяльності Барни Ф.П. на посаді генерального директора 
Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 
Миколаївської обласної ради. 

                  Доповідач: Фроленко Володимир – перший заступник голови 
обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Андрєєв 
Денис (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Наш край"), Талпа Михайло (Миколаївська територіальна 
організація політичної партії "Європейська солідарність"), Григор'єва Ольга 
(Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"), Бєлокуров 
Сергій – начальник відділу юридичного забезпечення діяльності обласної ради, 
Солтис Олег (Миколаївська регіональна організація політичної партії 
"Опозиційна платформа – "За життя"), Кім Віталій – голова 
облдержадміністрації, Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
У ході обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради внесено 

суттєві пропозиції, зокрема: 
 
депутат обласної ради Андрєєв Денис зазначив, що депутати повинні 

прийняти рішення, яке не суперечить чинному законодавству, надати право 
Барні В.П., генеральному директору Комунального підприємства 
"Миколаївський міжнародний аеропорт"  Миколаївської обласної ради, 
прозвітувати на сесії обласної ради; 

 
депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував доручити 

облдержадміністрації на період розторгнення контракту відсторонити        
Барну В.П. від виконання обов'язків генерального директора Комунального 
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"  Миколаївської обласної 
ради; 

 
депутат обласної ради Сотис Олег вніс пропозицію доручити 

облдержадміністрації на час перевірки фінансової діяльності Комунального 
підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"  Миколаївської обласної 
ради" відсторонити Барну В.П. від займаної посади. 

 
Запропоновано проголосувати проєкт рішення за основу. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 43 
"проти" – 1 
"утримались" – 5 
"не голосували" - 7 
"всього" – 56. 
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Далі на голосування за допомогою електронної системи для голосування 
поставлено пропозицію депутата обласної ради Солтиса Олега. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 26 
"проти" – 0 
"утримались" – 11 
"не голосували" - 19 
"всього" – 56. 
 
За результатами обговорення питання депутат обласної ради Олабін 

Вадим запропонував викласти проєкт рішення у такій редакції: 
 
1. Визнати роботу Барни Ф. П. на посаді генерального директора 

Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 
Миколаївської обласної ради незадовільною та такою, що не забезпечує 
ефективну діяльність комунального підприємства, яке він очолює, і не сприяє 
його подальшому розвитку.  

 
2. Доручити Миколаївській обласній державній адміністрації вжити 

заходів щодо дострокового розірвання контракту з Барною Ф.П. та покладання 
обов’язків генерального директора на іншу особу, яка відповідає 
кваліфікаційним вимогам, визначеним чинним законодавством України.  

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 43 
"проти" – 1 
"утримались" – 5 
"не голосували" - 7 
"всього" – 56. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу). 
 
Розділ "РІЗНЕ" 
 
20. СЛУХАЛИ: 
 
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 
 

                 Доповідач: Демченко Тетяна - депутат обласної ради. 
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Депутат обласної ради Демченко Тетяна звернулася до колег-депутатів з 
проханням підтримати її депутатський запит щодо фінансової спроможності 
територіальних громад Миколаївської області. 

Обласній державній адміністрації доручено вивчити фінансовий стан 
територіальних громад, розробити заходи стосовно їх фінансової спроможності 
та надати відповідні пропозиції обласній раді. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 29 
"проти" – 1 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 22 
"всього" – 54. 
 
Слово для виступу надано депутатові обласної ради Бойку Валентину  

(Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція").  
Виступаючий зазначив, що проблема фінансової спроможності громад виникла 
ще 2020 року, коли затверджували новий адміністративно-територіальний 
устрій. Держава позбавила обласні ради права затверджувати перспективний 
план, а центри розвитку громад було ліквідовано наприкінці 2019 року. 
Наголосив на актуальності питання, порушеного депутатом обласної ради 
Демченко Тетяною, і закликав колег-депутатів підтримати його. 

Далі слово для виступу надано депутатові обласної ради Кормишкіну 
Юрію (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"), який 
запропонував питання фінансової спроможності територіальних громад 
розглянути на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради.  

Нагадав, що депутатська фракція політичної партії "Наш край", що 
створена у Миколаївській обласній раді, пропонувала об'єднувати територіальні 
громади за принципом: 1 район – 1 громада. 

Запропонував звернутися до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо укрупнення наступного року цих громад. 

 
Депутат обласної ради Кухта Іван (Миколаївська обласна організація 

політичної партії "Слуга народу") запропонував відновити практику проведення 
виїзних засідань у районах Миколаївської області з метою перевірки фінансової 
документації територіальних громад. 

 
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради "Про 
усний депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В." 
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Підсумки голосування: 
"за" – 44 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 10 
"всього" – 56. 
 

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

21. СЛУХАЛИ: 
 
Про усні депутатські запити депутата обласної ради Демченко Т.В. 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна озвучила депутатські запити 
щодо: 

 
бездоріжжя та неможливості транспортного сполучення жителів 

Єланецької територіальної громади з районним центром та опорними закладами 
охорони здоров’я і освіти; 

 
незадовільного стану безпеки руху у селах Возсіятське, Водяно-Лорине, 

Ольгопіль у зв’язку з будівництвом автомобільної дороги державного значення         
Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, а також у зв’язку з невирішеним 
питанням щодо встановлення світлофорів, вуличного освітлення, шумових 
полос та відбійників; 

 
незадовільного утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення, що проходять територією Миколаївської 
області. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 41 
"проти" – 1 
"утримались" – 7 
"не голосували" - 7 
"всього" – 56. 
 

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

                  Доповідач: Демченко Тетяна - депутат обласної ради. 
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22. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання до Верховної Ради України щодо невідкладного прийняття 
проєкту закону № 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, 
пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та 
політичну вагу в суспільстві (олігархів). 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 19 
"проти" – 2 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 27 
"всього" – 51. 
 
Запропоновано повторно поставити проєкт рішення на голосування. 
 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 18 
"проти" – 1 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 29 
"всього" – 51. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
 

Далі головуюча Замазєєва Ганна повідомила про створення в 
Миколаївській обласній раді міжфракційної групи в рамках національної 
платформи "Жінки за мир". Головою міжфракційної групи обрано Підпалу 
Ірину Валентинівну, уповноваженою особою, секретарем – Кошову Людмилу 
Іванівну. 

 
До складу міжфракційної групи увійшли такі депутати: 
 
1. Підпала Ірина 
2. Кошова Людмила 
3. Григор'єва Ольга 

                  Доповідач: Савченко Ігор - депутат обласної ради. 
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4. Потапенко Тетяна 
5. Демченко Тетяна 

 
 
23. СЛУХАЛИ: 
 
Про створення тимчасової контрольної комісії з питань контролю за 
ефективністю використання бюджетних коштів, які виділяються на 
ремонт доріг Миколаївської області, та дотримання екологічного 
законодавства. 
 

 
 В обговоренні взяли участь: Кухта Іван (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Слуга народу"), Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Наш край"), Шульгач Сергій (Миколаївська 
обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Демченко Тетяна 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Кухта Іван 

вніс пропозицію щодо створення до кінця 2021 року тимчасової контрольної 
комісії з числа депутатів- членів постійних комісій обласної ради: 

з питань промислової політики, підприємництва, транспортної 
інфраструктури, водногосподарського комплексу, енергетики та 
енергозбереження, зв’язку та цифровізації та з питань екології, охорони 
довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації з метою 
спільного відпрацювання питань, що стосуються експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг Миколаївської області. 

 
Депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував увести до складу 

тимчасової контрольної комісії по одному представнику від кожної депутатської 
фракції, створеної у Миколаївській обласній раді восьмого скликання. 

 
Депутат обласної ради Демченко Тетяна підтримала пропозицію депутата 

Кормишкіна Юрія стосовно того, щоб до складу тимчасової контрольної комісії 
увійшли представники депутатських фракцій, створених у Миколаївській 
обласній раді восьмого скликання. Запропонувала увести до складу тимчасової 
контрольної комісії по два представники від кожної депутатської фракції. 

 
Депутат обласної ради Шульгач Сергій порушив питання щодо 

відновлення зони обслуговування доріг місцевого значення. 
 

                  Доповідач: Талпа Михайло – депутат обласної ради. 
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Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту рішення, 
проголосовано за допомогою електронної системи для голосування. 

 
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Кухти Івана. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 47 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 4 
"всього" – 53. 

 
 Наступною проголосовано пропозицію депутата Кормишкіна Юрія. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 25 
"проти" – 2 
"утримались" – 10 
"не голосували" - 17 
"всього" – 54. 

 
 Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 
Демченко Тетяни. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 25 
"проти" – 1 
"утримались" – 9 
"не голосували" - 19 
"всього" – 54. 
 

 Слово надано депутатові обласної ради Шевченку Віталію, який 
підтримав пропозицію депутата обласної ради Шульгача Сергія та 
запропонував провести інвентаризацію доріг місцевого значення і придорожніх 
територій.  Зазначив, що необхідно вживати жорстких адміністративних заходів 
стосовно осіб, які порушують земельне законодавство. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 43 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
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"не голосували" - 11 
"всього" – 54. 

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

Підбиваючи підсумки роботи шостої позачергової сесії Миколаївської 
обласної ради восьмого скликання, головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що 
усі питання порядку денного сесії розглянуто. 

На цьому пленарне засідання обласної ради оголошено закритим. 
 

/Лунає Державний Гімн України/ 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галина Федулова 37 01 63 


