
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

Від 27 березня 2020 року № 33 

  м.Миколаїв         

Тридцять третя позачергова сесія 

обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення:  

сесійний зал обласної ради,  

13 година 

 

Перед початком роботи тридцять третьої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання головуюча Москаленко Вікторія обґрунтувала 

необхідність скликання позачергової сесії обласної ради, яке пов'язане з 

прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року               

№ 211 (в редакції постанов від 16.03.2020 № 15 та від 25.03.2020 № 239) "Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", згідно з якою, починаючи 

з 12 березня 2020 року, на усій території нашої держави запроваджено карантин. 

З метою вжиття дієвих заходів для протидії гострій інфекційній хворобі, 

забезпечення фінансування та безперебійної роботи закладів охорони здоров'я, 

що належать до спільної власності територіальних громад Миколаївської 

області та надають необхідну медичну допомогу жителям Миколаївщини, - 

підкреслила головуюча, -  було вирішено скликати позачергову сесію обласної 

ради. 

Голова обласної ради Москаленко Вікторія запропонувала звернутися до 

Президента України Зеленського В.О. щодо вжиття заходів з метою припинення 

саботажної діяльності обласної державної адміністрації, яка гальмує прийняття 

важливих рішень, спрямованих на підтримку закладів охорони здоров'я 

Миколаївської області, у цей непростий час. 

Діяльність обласної державної адміністрації, - наголосила головуюча, - 

спрямована на блокування тих процесів, які відбуваються в області, та на 

знищення всього, що було напрацьовано депутатським корпусом протягом 

останніх років. 

Обласною державною адміністрацією, - продовжила далі головуюча, - 

поспіхом підготовлено проєкт рішення "Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2020 рік" та надіслано до обласної ради в 

понеділок, 23 березня. Склалася ситуація, - підкреслила головуюча, - коли 

депутатів обласної ради позбавили права вносити пропозиції до проєкту 

рішення та брати участь у розподілі коштів обласного бюджету, хоча вони, перш 

за все, є представниками своїх виборців. 

Оскільки у депутатів обласної ради не було можливості ознайомитися з 

проєктом рішення, підготовленим облдержадміністрацією, членами постійної 
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комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 

фінансів та інвестицій підготовлено інший варіант проєкту рішення "Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік". 

 

Далі проведено реєстрацію депутатів обласної ради, присутніх у сесійному 

залі, за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 42 

Відсутні з поважних причин - 22 

 

Тридцять третю позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, Георгієв Павло - 

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Іщенко Вадим -

директор департаменту фінансів облдержадміністрації,  Пронін Євген - 

начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, 

Федорова Світлана - в.о. директора КНП "Миколаївський обласний центр 

лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради, Клочко 

Володимир – в.о. директора Державної установи "Миколаївський обласний 

лабораторний центр" Міністерства охорони здоров'я України, працівники 

виконавчого апарату обласної ради. 

 

У зв'язку з тим, що Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

та Регламент Миколаївської обласної ради сьомого скликання не регулюють 

питання щодо проведення сесії в умовах карантину, вирішено поіменне 

голосування проводити за допомогою мандатів шляхом опитування депутатів 

членами лічильної комісії. 

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3-х депутатів: Чорний 

Сергій – голова комісії (депутатська фракція політичної партії "Європейська 

солідарність"), Наказенко Сергій (депутатська фракція політичної партії 

"Європейська солідарність"), Терещенко Олександр (депутатська фракція 

політичної партії "Європейська солідарність"),   
   

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.  

 

До складу секретаріату сесії запропоновано депутатів Лучного Миколу 

(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя") та Маліновську Олену 

(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя").  

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  
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Головуюча Москаленко Вікторія озвучила перелік питань порядку денного, 

що внесені на розгляд тридцять третьої позачергової сесії обласної ради 

 

В обговоренні проєкту порядку денного тридцять третьої позачергової 

сесії обласної ради взяли участь: Невінчанний Максим (депутатська група 

"Опозиційна платформа - "За життя"),  Демченко Тетяна (депутатська фракція 

політичної партії "Нова держава"), Кухта Іван (позафракційний), Талпа 

Михайло (депутатська фракція політичної партії "Європейська солідарність"), 

Фроленко Володимир (депутатська фракція політичної партії "Опозиційний 

блок"), Барна Федір (позафракційний), Ясинський Олександр Вадим 

(депутатська фракція політичної партії "Опозиційний блок"), Олабін Вадим 

(депутатська фракція політичної партії "Опозиційний блок"), Ніколенко 

Анатолій (депутатська фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"), Резніков 

Ілля (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Лучний Микола 

(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Марін Григорій 

(депутатська фракція політичної партії "Українське об’єднання патріотів – 

"УКРОП"),  Боднар Надія депутатська фракція політичної партії "Європейська 

солідарність"), Бондар Олександр (депутатська фракція політичної партії                  

"ВО "Батьківщина"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради.   

У ході обговорення проєкту порядку денного тридцять третьої позачергової 

сесії обласної ради депутатами обласної ради було внесено ряд суттєвих 

пропозицій, які стосуються окремих питань порядку денного та ситуації, що 

склалася на сьогодні в Миколаївській області у зв'язку з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". 

 

Зокрема, депутат обласної ради Невінчанний Максим  порушив питання 

щодо встановлення контролю за ціновою політикою на продукти харчування та 

предмети першої необхідності в супермаркетах міста Миколаєва. 

Акцентував увагу присутніх на відновленні функціонування ринків міста 

Миколаєва за певних умов, зокрема за умови здійснення постійного санітарного 

контролю за продукцією, що реалізується на ринку. 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала: 

 

включити до порядку денного сесії питання "Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15" "Про обласний бюджет 

Миколаївської області на 2020 рік";  

 

кошти в сумі 500 тис. гривень, що виділяються кожному депутату на 

виконання доручень виборців, згідно з рішенням обласної ради направити на 

боротьбу з коронавірусом; 
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голові обласної державної адміністрації Стадніку Олександру направити 

звернення до Державного бюро розслідувань щодо узурпації влади головою 

Миколаївської обласної ради Москаленко Вікторією; 
 

обласній державній адміністрації надати пропозиції щодо розподілу 

державних субвенцій та встановити жорсткий контроль за використанням 

коштів місцевих бюджетів; 
 

питання порядку денного "Про внесення змін до Регламенту Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання в частині особливого характеру роботи у 

період карантину" відпрацювати спочатку на засіданні профільної комісії, а 

потім внести на розгляд наступної сесії обласної ради. 
 

Депутат обласної ради Кухта Іван у своєму виступі наголосив, що проєкт 

рішення "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2020 рік", розроблений депутатами обласної ради, може бути оскаржено у 

судовому порядку як незаконний. 

Запропонував оголосити перерву у роботі сесії з метою розгляду цього 

питання на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регіонального 

розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій і подальшого прийняття 

проєкту рішення з цього питання з урахуванням пропозицій профільної комісії 

обласної ради. 
 

Депутат обласної ради Талпа Михайло зазначив, що проєкт рішення "Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік", 

поданий обласною державною адміністрацією, не відповідає тим реаліям, які 

відбуваються на сьогодні в Миколаївській області та в Україні, підкресливши, 

що на сьогодні у зв'язку з епідемічною та екологічною кризою ситуація 

кардинально змінилася. 

Наголосив на тому, щоб кошти в сумі 500,0 тис. гривень, виділені йому на 

виконання доручень виборців, направити на Первомайську центральну районну 

лікарню, оскільки цей заклад охорони здоров'я визначено як другий у 

Миколаївській області у боротьбі з коронавірусом. Закликав колег-депутатів 

також направити свої депутатські кошти, виділені з обласного бюджету на 

виконання доручень виборців, на заклади охорони здоров'я, які найбільше цього 

потребують. 

 

Підсумовуючи сказане, вніс такі пропозиції: 

 

обласній державній адміністрації розробити проєкт Програми соціальної 

допомоги населенню Миколаївської області під час карантину та у тижневий 

строк надати її обласній раді; 

 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

змоделювати та визначити кількість людей, які були самозайняті та 

потребуватимуть допомоги (продукти харчування, ліки, інша допомога); 
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департаменту фінансів облдержадміністрації з урахуванням підрахунків 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації прорахувати 

фінансовий ресурс для забезпечення такої Програми; 

 

департаменту економічного розвитку та регіональної  політики 

облдержадміністрації підготувати перелік сільгосптоваровиробників та 

переробних компаній Миколаївської області з метою закупівлі у них товарів 

першої необхідності - круп, макаронних виробів, овочів, яєць, олії,  цукру; 

 

обласній державній адміністрації, виконавчим органам сільських, 

селищних, міських рад розглянути питання щодо забезпечення осіб, які 

працюють у сфері надання ритуальних (похоронних) послуг,  засобами 

індивідуального захисту, провести відповідні інструктажі та навчання щодо 

протидії поширенню гострої респіраторної інфекції; 

  

обласній державній адміністрації терміново вжити заходів щодо виділення 

коштів безпосередньо закладам охорони здоров'я області, у тому числі 

районним, з метою придбання ліків, медичного обладнання тощо без 

посередника – Миколаївської бази спеціального медичного обладнання 

Миколаївської обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Фроленко Володимир запропонував включити до 

порядку денного сесії питання "Про увільнення Барни Ф.П. від виконання 

обов'язків голови постійної комісії з питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та інвестицій". 

 

Депутат обласної ради Олабін Вадим наголосив на відсутності чіткої 

взаємодії між двома гілками влади у Миколаївській області – обласною 

державною адміністрацією та обласною радою. Підкреслив, що проєкт рішення 

"Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік", 

підготовлений облдержадміністрацією, не відповідає реаліям сьогодення. 

Наголосив на необхідності внесення змін до рішення обласної ради                     

від 26 грудня 2019 року № 15 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 

2020 рік" з метою оптимізації видатків обласного бюджету в період поширення 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 

Депутат обласної ради Лучний Микола запропонував усі депутатські 

кошти, що виділяються на виконання доручень виборців, направити на заклади 

охорони здоров'я Миколаївської області, які надають медичну допомогу 

жителям області в умовах боротьби з коронавірусом. 

 

Депутат обласної ради Боднар Надія підтримала пропозицію депутата 

Лучного Миколи і наголосила, що усі депутатські кошти, виділені з обласного 

бюджету у 2020 році на виконання доручень виборців, стовідсотково мають 
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бути направлені на заклади охорони здоров'я для боротьби з коронавірусною 

хворобою. Висловила прохання стосовно направлення власних депутатських 

коштів, виділених 2020 року на виконання доручень виборців, на боротьбу з 

коронавірусом. 

 

Депутат обласної ради Бондар Олександр запропонував зробити перерву у 

роботі сесії, провести засідання постійної комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій з метою 

розгляду на ньому питання "Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2020 рік", внесення пропозицій та подальшого 

розгляду і прийняття проєкту рішення з урахуванням пропозицій профільної 

комісії обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна заявила, що проєкт рішення "Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік" буде 

оскаржено у судовому порядку, оскільки обласна рада не є суб'єктом, який має 

право вносити пропозиції стосовно змін до обласного бюджету. 

Запропоновано взяти проєкт порядку денного тридцять третьої 

позачергової сесії обласної ради за основу. 

 

Проведено процедурне голосування шляхом підняття мандатів за 

прийняття порядку денного за  основу. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 0 

"всього" – 40. 

 

За пропозиціями депутатів у роботі сесії оголошено перерву. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

 Проведено реєстрацію депутатів за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 На сесії зареєструвалися 37 депутатів. 

 

 Головуюча Москаленко Вікторія зачитала пропозиції управління               

охорони здоров'я облдержадміністрації до проєкту рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік", 

підготовленого депутатами обласної ради. Зазначила, що обласна рада 

підтримує пропозицію управління охорони здоров'я облдержадміністрації – 

головного розпорядника коштів обласного бюджету та пропонує збільшити 
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видатки на суму 36 352 тисяч гривень за рахунок вільних залишків обласного 

бюджету, що утворився за станом на 01.01.2020, на виконання першочергових 

заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19. 

 

Депутат обласної ради Бондар Олександр запропонував затвердити 

порядок денний в цілому та перейти до розгляду і прийняття проєкту рішення 

обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області 

на 2020 рік". 

Запропонував виключити з проєкту рішення усі видатки, крім тих, які 

стосуються закладів охорони здоров'я Миколаївської області. 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала внести зміни до 

рішення обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 в частині придбання для 

обласної ради легкових автомобілів та матеріальних цінностей для інших 

розпорядників коштів обласного бюджету. 

Внесла додатково пропозицію щодо направлення коштів обласного 

бюджету в сумі 500 тисяч гривень на кожного депутата, які виділяються 

депутатам обласної ради на виконання доручень виборців, на боротьбу з 

коронавірусною хворобою COVID-19. 

 

Запропоновано пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту 

порядку денного тридцять третьої позачергової сесії обласної ради, поставити 

на голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Першою проголосовано пропозицію депутата обласної ради Демченко 

Тетяни. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 4 

"всього" – 38. 

 

Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради Фроленка 

Володимира - щодо включення до порядку денного сесії питання щодо 

увільнення Барни Ф.П. від обов'язків голови постійної комісії з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 19 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 
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"не голосували" - 18 

"всього" – 38. 

 

Проведено повторне голосування за пропозицію депутата обласної ради 

Фроленка Володимира. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 25 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 10 

"всього" – 38. 

 

Слово надано начальнику управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації Георгієву Павлу, який коротко проінформував про 

ситуацію в Миколаївському обласному центрі інфекційних хвороб та інших 

закладах охорони здоров'я Миколаївської області, що борються з 

коронавірусною хворобою COVID-19.  

Далі продовжено голосування за  допомогою електронної системи для 

голосування за пропозиції, внесені депутатами обласної ради. 

 

На голосування поставлено пропозицію депутата Олабіна Вадима стосовно 

включення до порядку денного сесії питання "Про оптимізацію видатків 

обласного бюджету в період поширення на території  України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 38. 

 

На вимогу депутатів пропозицію депутата обласної ради Олабіна Вадима 

повторно поставлено на голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 38. 
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Далі проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття порядку денного тридцять третьої позачергової сесії 

обласної ради в цілому з доповненнями. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 2 

"всього" – 37. 

 

Головуюча Москаленко  Вікторія повідомила про заяву депутата обласної 

ради Боднар Надії стосовно зарахування її голосу "за" під час голосування 

порядку денного сесії. 

 

 

До порядку денного тридцять третьої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання включено такі питання: 

 

1. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік. 

 

 

2. Про внесення змін та доповнень 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. 

 

 

3. Про внесення змін до Цільової програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської 

області на 2019-2023 роки. 
 

 

4. Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання в частині особливого характеру роботи у період карантину. 

Доповідач: Бондар Олександр – депутат обласної ради, заступник 

голови постійної комісії обласної ради  з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 

та інвестицій. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.  

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.  

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.  
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5. Про оптимізацію видатків обласного бюджету в період поширення на 

території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 

РІЗНЕ. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області                              

на 2020 рік. 

 

Депутат обласної ради Бондар Олександр зачитав проєкт рішення "Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік", 

підготовлений головою обласної ради та депутатами обласної ради. 

 

Голова обласної ради Москаленко Вікторія доповнила виступ Бондаря 

Олександра пропозицією, внесеною на сесії депутатом обласної ради Боднар 

Надією: 

 

"Обласній державній адміністрації протягом 5-и робочих днів здійснити та 

у подальшому здійснювати  фінансування видатків за рахунок субвенції з 

обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку територіальних громад на реалізацію пропозицій 

депутатів обласної ради, пов’язаних зі здійсненням заходів, спрямованих на  

запобігання поширенню на території Миколаївської області  коронавірусної 

хвороби (COVID-19),  для обласних та районних (міських) закладів охорони 

здоров’я Миколаївської області без розгляду та погодження постійними 

комісіями обласної ради". 

 

Головуюча зазначила, що цю пропозицію включено до проєкту рішення 

обласної ради. Крім того, - підкреслила голова обласної ради Москаленко 

Вікторія, - 14350,0 тисяч гривень виділено Комунальному некомерційному 

підприємству "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" 

Миколаївської обласної ради на лікування пацієнтів, які захворіли на 

коронавірусну інфекцію. 

Доповідач: Олабін Вадим – депутат обласної ради. 

Доповідач: Бондар Олександр – депутат обласної ради, заступник 

голови постійної комісії обласної ради  з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів 

та інвестицій. 
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Усі інші видатки, запропоновані управлінням охорони здоров'я 

облдержадміністрації, залишено без змін, - наголосила голова обласної ради. 

 

Закликала депутатів підтримати запропонований проєкт рішення. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 39. 

 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 39. 

 

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

 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала врахувати у 

рішенні обласної ради питання, які стосуються розподілу державних  субвенцій. 

 

Зокрема, внесла такі пропозиції: 

 

обласній державній адміністрації звернутися до Кабінету Міністрів 

України стосовно порядку використання медичної субвенції в сумі                                

66 млн гривень, яка передбачена на розвиток сільської медицини, та 

спрямувати її на заходи боротьби з коронавірусом; 

 

освітню субвенцію "Нова українська школа" у повному обсязі направити 

на заходи боротьби з коронавірусом у закладах освіти Миколаївської області; 

 

інші субвенції з державного бюджету також направити на заходи боротьби 

з коронавірусом; 
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скасувати пункти рішення обласної ради від 26.12.2019 № 15, які 

стосуються придбання автотранспорту для усіх розпорядників коштів 

обласного бюджету. 

 

Пропозиції депутата обласної ради Демченко Тетяни проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 27 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 9 

"всього" – 39. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін та доповнень 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. 

 

 

Голова обласної ради Москаленко Вікторія зачитала основні пункти 

проєкту рішення, підготовленого депутатами обласної рали з урахуванням 

пропозицій обласної державної адміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 38. 

 

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

 

 

 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.  
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3. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Цільової програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

 

 

Голова обласної ради Москаленко Вікторія підкреслила, що проєкт 

рішення з цього питання підготовлено обласною державною адміністрацією, 

крім пункту 3, запропонованого депутатами обласної ради у такій редакції: 

 

"Обласній державній адміністрації під час внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2020 рік передбачити видатки на виконання 

цього рішення, у тому числі на придбання індивідуальних засобів захисту та 

респіраторів для співробітників Управління патрульної поліції, Управління 

поліції охорони, Головного управління Національної поліції в Миколаївської 

області на суму 2,2 млн гривень". 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 4 

"всього" – 37. 

 

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

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання в частині особливого характеру роботи у період карантину. 

В обговоренні взяли участь: Талпа Михайло (депутатська фракція 

політичної партії "Європейська солідарність"),  Олабін Вадим (депутатська 

фракція політичної партії "Опозиційний блок"), Москаленко Вікторія – голова 

обласної ради.   

 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.  

Доповідач: Москаленко Вікторія – 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" – 14 

"проти" – 3 

"утримались" – 10 

"не голосували" - 11 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про оптимізацію видатків обласного бюджету в період поширення на 

території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 

Депутат обласної ради Олабін Вадим закликав колег-депутатів змусити 

обласну державну адміністрацію виконувати свої повноваження. 

 

Запропонував таку редакцію проєкту рішення обласної ради: 

 

1. Обласній державній адміністрації на період дії карантину, встановленого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", обмежити видатки 

обласного бюджету, крім видатків, які спрямовані на заходи щодо запобігання 

поширенню на території Миколаївської області гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та на захищені видатки 

бюджету. 
 

2. Обласній державній адміністрації з метою оптимізації видатків 

обласного бюджету протягом трьох робочих днів надати обласній раді 

відповідно до чинного законодавства України конкретні пропозиції стосовно 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік, 

затвердженого рішенням обласної ради від 26 грудня 2019 року № 15 "Про 

обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік". 

 

 

Доповідач: Олабін Вадим – депутат обласної ради. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 2 

"всього" – 38. 

 

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

 

 

Головуюча Москаленко Вікторія повідомила про звернення до обласної 

ради головного лікаря КНП "Миколаївський обласний центр лікування 

інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради у зв'язку з тим, що на 

сьогодні Національна служба здоров'я України відмовляє у фінансуванні 

медичних послуг з надання амбулаторно-поліклінічної допомоги жителям 

Миколаївської області. 

Закликала колег-депутатів підтримати Звернення до  Національної служби 

здоров'я України стосовно зазначення об'єктивних причин відмови у 

фінансуванні послуг з надання амбулаторно-поліклінічної  допомоги хворим. 

Слово надано Поточняку Володимиру, депутату обласної ради, головному 

лікарю КНП "Миколаївський обласний госпіталь ветеранів війни" 

Миколаївської обласної ради, який підтримав пропозицію голови обласної ради 

стосовно підготовки Звернення до Національної служби здоров'я України з 

метою вирішення цього надважливого питання. 

 

 

6. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Національної 

служби здоров'я України щодо вирішення питання стосовно надання 

амбулаторної допомоги КНП "Миколаївський обласний центр онкології" 

Миколаївської обласної ради. 

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.  
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Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 38. 

 

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

 

 

До головуючої Москаленко Вікторії звернулася депутат обласної ради 

Демченко Тетяна (депутатська фракція політичної партії "Нова держава") щодо 

прийняття обласною радою протокольного доручення. 

Запропонувала доручити обласній державній адміністрації під час 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік 

передбачити кошти на фінансування заходів з відзначення 75-ї  річниці Великої 

Перемоги та на виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових 

дій – по 20,0 тис. гривень, ветеранам війни – по 3,0 тис. гривень, вдовам 

загиблих – по 5,0 тис. гривень. 

 

Протокольне доручення проголосовано за допомогою електронної системи 

для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 38. 

 

 До головуючої звернувся депутат обласної ради Фроленко Володимир 

(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя") з проханням включити 

до порядку денного сесії та підтримати проєкт рішення "Про увільнення                  

Барни Ф.П. від виконання обов'язків голови постійної комісії обласної ради з 

питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій". 

 

 Пропозицію депутата обласної ради Фроленка Володимира 

проголосовано за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 28 

"проти" – 2 

"утримались" – 0 
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"не голосували" - 7 

"всього" – 37. 

 

Пропозицію депутата Фроленка Володимира повторно проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 37. 

 

На цьому роботу тридцять третьої позачергової сесії Миколаївської  

обласної ради сьомого скликання оголошено завершеною. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Голова обласної ради Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63 


