
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

Від 10 квітня 2020 року № 34 

  м. Миколаїв         

Тридцять четверта позачергова сесія 

обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення:  

сесійний зал обласної ради,  

12 година 

 

Перед початком роботи тридцять четвертої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко Вікторія запропонувала провести 

реєстрацію депутатів, які присутні у сесійному залі. 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

Всього на сесії зареєструвалися 30 депутатів. 

 

Далі головуюча Москаленко Вікторія повідомила, що необхідність 

скликання позачергової сесії обласної ради пов'язана з невиконанням 

Миколаївською обласною державною адміністрацією рішення обласної ради 

від 27 березня 2020 року № 1, прийнятого на тридцять третій позачерговій сесії 

обласної ради. 

 

Слово для виступу надано Кормишкіну Юрію, депутатові обласної ради, 

голові депутатської фракції "Наш край", яка була ініціатором скликання 

тридцять четвертої позачергової сесії обласної ради. 

Виступаючий повідомив про те, що депутатська група у складі                            

22 депутатів обласної ради підготувала письмове звернення до голови 

Миколаївської обласної ради стосовно скликання позачергової сесії обласної 

ради з метою обговорення питання про невиконання обласною державною 

адміністрацією рішення обласної ради від 27 березня 2020 року № 1 та розгляду 

ще ряду надважливих питань. 

Депутат Кормишкін Юрій наголосив, що в усьому світі спостерігається 

різке зростання випадків захворювання на  гостру респіраторну коронавірусну 

інфекцію, яка наразі поширюється і в Україні. 

Підкреслив, що Кабінет Міністрів України вживає дієвих заходів для 

запобігання поширенню цієї небезпечної хвороби на території нашої держави. 

Двадцять сьомого березня, - продовжив далі промовець, - на тридцять 

третій позачерговій сесії обласної ради  33 депутати обласної ради 

проголосували зміни до обласного бюджету Миколаївської області в частині 
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фінансування заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню 

на території Миколаївської області гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Зазначив, що за бездіяльності голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації Стадніка Олександра це рішення обласної ради не виконується. 

Депутат обласної ради Кормишкін Юрій заявив, що голова 

облдержадміністрації Стаднік Олександр, на жаль, не переймається нагальними 

проблемами, які на сьогодні існують у Миколаївській області. За його               

вказівки, - зазначив депутат, - не виділяються кошти на закупівлю реагентів, які 

вкрай необхідні для виявлення коронавірусної хвороби, та на закупівлю 

спеціального апарата для Миколаївського обласного центру інфекційних 

хвороб, необхідного для виявлення коронавірусу. 

Таким чином, - зробив акцент виступаючий, - очільник обласної державної 

адміністрації "експериментує" на здоров'ї жителів Миколаївської області. Саме 

ці вагомі причини, - зазначив депутат, - спонукали депутатів звернутися до 

голови обласної ради стосовно скликання позачергової сесії обласної ради. 

Продовжуючи виступ, депутат Кормишкін Юрій запропонував звернутися 

до Президента України Зеленського В.О. стосовно бездіяльності голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації Стадніка Олександра по 

відношенню до жителів міста Миколаєва та Миколаївської області. 

Також вніс пропозицію розглянути першим у порядку денному тридцять 

четвертої позачергової сесії обласної ради питання про продовження трудових 

відносин строком на 5 років з Федоровою Світланою Федорівною, яка на 

сьогодні є виконувачем обов'язків директора КНП "Миколаївський обласний 

центр інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради і не може в повній мірі 

використовувати всі свої можливості як керівник цього центру.  

У зв'язку з поширенням коронавірусу депутат Кормишкін Юрій 

запропонував розглянути питання про внесення змін до Регламенту 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання стосовно проведення онлайн 

сесій обласної ради в період карантину та онлайн голосувань з метою 

прийняття рішень, якими виділяються кошти на боротьбу з коронавірусною 

хворобою. 

 

Далі проведено повторну реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, 

за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 34 

Відсутні з поважних причин - 30 

 

Тридцять четверту позачергову сесію Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 
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ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, представники засобів 

масової інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради. 

 

Далі головуюча Москаленко Вікторія внесла пропозицію про обрання 

секретаріату сесії у складі 2-х депутатів: Казюка Олександр (депутатська 

фракція політичної партії "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),  

Наказенко Сергій (депутатська фракція політичної партії "Європейська 

солідарність"). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  

 

В обговоренні проєкту порядку денного тридцять четвертої позачергової 

сесії обласної ради взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція 

політичної партії "Наш край"), Фроленко Володимир (депутатська група 

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

політичної партії "Нова держава"),  Ясинський Олександр (депутатська фракція 

політичної партії "Опозиційний блок"),  Сіроштан Олександр (депутатська 

група "Опозиційна платформа - "За життя") Невінчанний Максим (депутатська 

група "Опозиційна платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова 

обласної ради.   

Депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував прийняти порядок 

денний за основу та вніс такі пропозиції: 

 

розглянути першим у порядку денному сесії питання "Про продовження 

трудових відносин з Федоровою С.Ф., виконувачем обов'язків директора                    

КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" 

Миколаївської обласної ради; 

 

другим питанням у порядку денному розглянути питання про Звернення до 

Президента України Зеленського В.О. щодо бездіяльності голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації Стадніка О.В. стосовно виконання рішення 

обласної ради; 

 

третім питанням у порядку денному розглянути питання про внесення змін 

до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання в частині 

проведення онлайн сесій та онлайн голосувань. 

 

Порядок денний проголосовано за основу за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 
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"не голосували" - 0 

"всього" – 34. 

 

Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Кормишкіна Юрія 

стосовно включення до порядку денного сесії питання "Про продовження 

трудових відносин з Федоровою С.Ф., виконувачем обов'язків директора                   

КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" 

Миколаївської обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 0 

"всього" – 34. 

 

Депутат обласної ради Фроленко Володимир запропонував включити до 

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

обов'язків голови постійної комісії обласної ради з питань регіонального 

розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій". 

Підкреслив, що включення цього питання до порядку денного сесії 

викликане втратою Барни Ф.П. довіри та авторитету серед депутатів обласної 

ради та неможливості ним організувати ефективну роботу постійної комісії 

обласної ради. 

Пропозицію депутата Фроленка Володимира проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 2 

"всього" – 34. 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна  запропонувала: 

 

виключити пункт 1 з проєкту рішення обласної ради "Про Звернення 

депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання до Президента 

України Зеленського В.О. щодо невиконання Миколаївською обласною 

державною адміністрацією обласного бюджету в частині забезпечення 

фінансування першочергових заходів з мінімізації ризиків поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 

Миколаївській області"; 
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суттєво збільшити видатки на фінансування закладів охорони здоров'я 

Миколаївській області, які борються з коронавірусною хворобою. 

 

Депутат обласної ради Сіроштан Олександр запропонував включити до 

порядку денного сесії питання "Про Звернення депутатів Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання до Президента України Зеленського В.О. та 

Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою 

зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів 

зерна врожаю 2020 року". 

 

Пропозицію депутата Сіроштана Олександра, внесену в ході обговорення 

порядку денного, проголосовано за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 34. 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного тридцять четвертої позачергової 

сесії обласної ради в цілому з доповненнями. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 34. 

 

Депутатом обласної ради Демченко Тетяною додатково внесено таку 

пропозицію: 

 

доручити обласній державній адміністрації зробити обрахунки з метою 

закупівлі за кошти обласного бюджету зерна врожаю 2019 року для 

забезпечення жителів Миколаївської області хлібом і хлібобулочними 

виробами. 

 

Пропозицію депутата Демченко Тетяни проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 23 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 8 

"всього" – 34. 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту порядку денного тридцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради в цілому з доповненнями. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 34. 

 

 

До порядку денного тридцять четвертої позачергової сесії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання включено такі питання: 

 

1. Про продовження трудових відносин з Федоровою С.Ф., 

виконувачем обов'язків директора КНП "Миколаївський обласний центр 

лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради. 

 

 

2. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання до Президента України Зеленського В.О. щодо невиконання 

Миколаївською обласною державною адміністрацією обласного бюджету в 

частині забезпечення фінансування першочергових заходів з мінімізації ризиків 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у Миколаївській області. 

 

 

 

Доповідач: Кормишкін Юрій - депутат обласної ради, керівник  

депутатської фракції "Наш край" у Миколаївській 

обласній раді. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 
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3. Про внесення доповнень до Регламенту Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання щодо особливої форми роботи у період карантину у зв’язку 

із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

 

4. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання до Президента України Зеленського В.О. щодо застосування права 

вето на Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". 

 

 

5. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання до Президента України Зеленського В.О. та Кабінету Міністрів 

України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зменшення негативного 

впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2020 року. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження трудових відносин з Федоровою С.Ф., виконувачем 

обов'язків директора КНП "Миколаївський обласний центр лікування 

інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради. 

 

 

В обговоренні взяли участь: Талпа Михайло (депутатська фракція 

політичної партії "Європейська солідарність"),  Москаленко Вікторія – голова 

обласної ради.   

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

          Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

         Доповідач: Фроленко Володимир – депутат обласної ради. 

          Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Кормишкін Юрій - депутат обласної ради, керівник  

депутатської фракції "Наш край" у Миколаївській 

обласній раді. 
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"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 0 

"всього" – 34. 

 

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

 

Слово для виступу надано Федоровій Світлані, виконувачу обов'язків 

директора КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" 

Миколаївської обласної ради, яка надала статистичну інформацію щодо 

кількості випадків захворювань на пневмонію у І кварталі 2018-2019 років                  

та у І кварталі 2020 року. 

Наголосила, що на сьогодні у КНП "Миколаївський обласний центр 

лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради склалася критична 

ситуація з фінансуванням. Озвучила суму коштів, які необхідні на виплату 

заробітної плати медичним працівникам та іншим працівникам цього 

медичного закладу, а також назвала конкретні суми коштів, які необхідні на 

різноманітні статті витрат. 

Зазначила, що для повноцінного функціонування лікарні необхідно                 

8 млн 728 тис. 479 гривень на місяць. 

На сьогодні майже в усіх областях, - зробила акцент виступаюча, - ці 

заклади охорони здоров'я фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. 

Слово надано Георгієву Павлу, начальнику управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації, який надав роз'яснення стосовно причин зростання 

випадків захворювань на пневмонію. 

Зазначив, що з кінця листопада 2018 року статистичні дані стосовно 

захворювання на пневмонію ліквідовано. Підкреслив, що порівняно                        

з 2019 роком у І кварталі 2020 року зросла кількість захворювань на пневмонію. 

 

Із запитаннями до начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації Георгієва Павла звернулися депутати Катрич Анатолій 

(депутатська група "Наша Батьківщина - Миколаївщина"), Невінчанний Максим 

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

(депутатська фракція політичної партії "Нова держава"), Кормишкін Юрій 

(депутатська фракція політичної партії "Наш край"), Фроленко Володимир 

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

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

"УКРОП"). 

 

Депутат обласної ради Кормишкін Юрій запропонував із невикористаних 

коштів обласного бюджету в сумі 40 млн гривень за 2019 рік виділити                             

17 млн гривень на виплату заробітної плати працівникам КНП "Миколаївський 

обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради. 
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Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Іщенко Вадим 

надав відповідні роз'яснення депутату Кормишкіну Юрію щодо порядку 

виділення цих коштів. 

 

Далі продовжено розгляд питань порядку денного. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

до Президента України Зеленського В.О. щодо невиконання 

Миколаївською обласною державною адміністрацією обласного бюджету в 

частині забезпечення фінансування першочергових заходів з мінімізації 

ризиків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у Миколаївській області. 

 

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (депутатська фракція 

політичної партії "Наш край"), Фроленко Володимир (депутатська група 

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

політичної партії "Нова держава"), Олабін Вадим (депутатська фракція 

політичної партії "Опозиційний блок"), Стаднік Олександр – голова 

облдержадміністрації, Москаленко Вікторія – голова обласної ради, Герсак 

Віталій – начальник Управління Служби безпеки України у Миколаївській 

області, Георгієв Павло - начальник управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації, Іщенко Вадим - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації, Ковальчук Петро (депутатська група "Наша               

Батьківщина - Миколаївщина"), Талпа Михайло (депутатська фракція 

політичної партії "Європейська солідарність"),  Воронок Анна (депутатська 

фракція політичної партії "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), 

Садрідінов Тахір  (депутатська фракція політичної партії "Наш край"), Барна 

Федір (позафракційний). 

 

У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Кормишкін 

Юрій звернув увагу голови облдержадміністрації Стадніка Олександра на 

невиконання рішення обласної ради від 27 березня 2020 року № 1. 

Запропонував доповнити проєкт тексту Звернення словами "звернути увагу 

Президента України Зеленського В.О. на невиконання головою Миколаївської 

обласної державної адміністрації рішення обласної ради від 27 березня                  

2020 року № 1 та направити до Миколаївської області державну комісію для 

з'ясування причин невиконання цього рішення обласної ради". 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.  
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Закликав до конструктивної співпраці та якнайшвидшого вирішення 

нагальних проблем, які на сьогодні існують у Миколаївській області. 

 

Депутат обласної ради Олабін Вадим підтримав позицію депутата 

Кормишкіна Юрія та запропонував виключити з тексту проєкту Звернення 

слова "а також прийняти відповідне кадрове рішення щодо голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації". 

 

Голова обласної державної адміністрації Стаднік Олександр зазначив, що 

причиною невиконання рішення обласної ради від 27 березня 2020 року № 1 є 

спірні моменти, які містять ознаки порушень бюджетного законодавства. 

Запропонував невідкладно провести засідання постійної комісії обласної 

ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій, розглянути це питання та доопрацювати його з урахуванням вимог 

бюджетного законодавства. 

 

Депутат обласної ради Садрідінов Тахір закликав колег-депутатів 

припинити політичні дискусії задля консолідації зусиль обох гілок влади – 

законодавчої та виконавчої і подальшої співпраці на благо Миколаївщини. 

 

Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в холі 

обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 31 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 4 

"всього" – 37. 

 

Запропоновано повторно поставити проєкт рішення обласної ради на 

голосування з урахуванням пропозицій депутатів Кормишкіна Юрія та Олабіна 

Вадима. 

 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 4 

"всього" – 36. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення доповнень до Регламенту Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання щодо особливої форми роботи у період карантину у 

зв’язку із запобіганням поширенню на території України гострої 

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

 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 7 

"всього" – 36. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

до Президента України Зеленського В.О. щодо застосування права вето на 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". 

 

В обговоренні взяли участь: Невінчанний Максим (депутатська група 

"Опозиційна платформа - "За життя"), Москаленко Вікторія – голова обласної 

ради. 

 

 Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради.  

Доповідач: Фроленко Володимир – депутат обласної ради. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 31 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 3 

"всього" – 35. 

 

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" – 31 

"проти" – 0 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 1 

"всього" – 36. 

 

За пропозиціями депутатів проєкт рішення повторно проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 2 

"всього" – 36. 

 

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

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

до Президента України Зеленського В.О. та Кабінету Міністрів України 

щодо вжиття невідкладних заходів з метою зменшення негативного впливу 

посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2020 року. 

 

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" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 0 

"всього" – 37. 

 

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

 

Насамкінець головуюча Москаленко Вікторія запросила голів постійних 

комісій обласної ради, голів депутатських фракцій, груп, створених у 

Миколаївській обласній раді, та керівництво облдержадміністрації на нараду з 

питань обговорення проєкту бюджету. 

 

На цьому роботу тридцять четвертої позачергової сесії Миколаївської  

обласної ради сьомого скликання оголошено завершеною. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

 

Голова обласної ради Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63 


