
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

Від 16 травня 2019 року № 26 

          м.Миколаїв         

Двадцять шоста позачергова сесія 

обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

11 година 

 

 

Перед початком роботи двадцять шостої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко В. запропонувала вшанувати 

хвилиною мовчання пам'ять Поротнікова Миколи Арсентійовича, голови 

Миколаївської обласної організації ветеранів. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Далі головуюча Москаленко В. повідомила про вручення державних 

нагород, яких удостоєні кращі представники територіальних громад 

Миколаївської області. 

 

Відповідно до Указу Президента України за відданість справі захисту 

української держави та її народу, професіоналізм, активну громадську позицію 

та волонтерську роботу, спрямовану на підтримку боєздатності українських 

військовослужбовців, які перебувають у зоні проведення антитерористичної 

операції, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджується ЗУБОВА Наталія 

Анатоліївна, голова благодійного фонду "Крокуємо з турботою" в Новобузькому 

районі Миколаївської області. 

 

Відповідно до Указу Президента України за багаторічну плідну працю в 

галузі культури, високий професіоналізм і художню майстерність, вагомий 

особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва почесне звання  

"Народний художник України" присвоєно ОЗЕРНОМУ Михайлу Івановичу, 

заслуженому діячу мистецтв України, лауреату Державної премії України імені 

Тараса Григоровича Шевченка, членові Миколаївського обласного осередку 

Національної спілки художників України. 

 

Відповідно до Указу Президента України за активну громадську позицію 

та відповідальне ставлення до обраної справи  почесне звання  "Заслужений 

донор України" присвоєно СЕРБУЛОВІЙ Тетяні Миколаївні, донорові,                       

м. Миколаїв. 
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 За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку житлово-

комунального господарства, багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм  Подяка Прем'єр-міністра України оголошується ШИНКАРУКУ 

Володимиру Володимировичу, начальнику теплового району № 2 обласного 

комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго". 

 

 Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий 

внесок у розвиток вітчизняної літератури, активну життєву позицію, 

багаторічну творчу працю та високий професіоналізм Почесною грамотою 

Верховної Ради України нагороджується ЧИЖОВА Людмила Яківна, член 

Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. 

 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий 

внесок в утвердження засад місцевого самоврядування, соціально-економічний 

розвиток територіальної громади, активну громадську діяльність, сумлінну 

працю, високий професіоналізм Грамотою Верховної Ради України 

нагороджуються: 

 

МЕЗІНА Тетяна Андріївна, голова Снігурівської районної ради 

Миколаївської області; 

 

ТАШЛИК Григорій Володимирович, депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання; 

 

ФЕСЬКО Тамара Миколаївна, голова Братської районної ради 

Миколаївської області. 

 

 Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського образотворчого мистецтва та національного культурного 

відродження, багаторічну творчу діяльність, активну життєву позицію та з 

нагоди 95-річчя від дня народження відзнакою Миколаївської обласної  ради – 

"За заслуги перед Миколаївщиною" І ступеня нагороджується ПОКОСЕНКО 

Олександр Данилович, член Національної спілки художників України, 

заслужений художник України. 

 

 Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, проявлені під час 

виконання військового обов’язку, патріотичне виховання молодого покоління, 

активну громадську діяльність та з нагоди 5-річчя створення роти патрульної 

служби поліції особливого призначення "Миколаїв" головного управління 

Національної поліції в Миколаївській області відзнакою Миколаївської обласної  

ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" І ступеня нагороджується 

КУРЕНДАШ Орест Орестович, військовий пенсіонер, інструктор групи 
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кадрового забезпечення роти патрульної служби поліції особливого 

призначення "Миколаїв" головного управління Національної поліції в 

Миколаївській області, член Миколаївської обласної спілки воїнів-

інтернаціоналістів та запасу. 

 

 Розпорядженням голови обласної ради за особистий внесок у підтримку 

законності та правопорядку на території Миколаївської області, сумлінне 

виконання службових обов’язків, активну життєву позицію та з нагоди 5-річчя 

створення роти патрульної служби поліції особливого призначення "Миколаїв" 

головного управління Національної поліції в Миколаївській області відзнакою 

Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая" нагороджуються: 

 

КУЛІШЕНКО 

Алевтина Анатоліївна 

 

- поліцейський взводу № 3 роти патрульної служби 

поліції особливого призначення "Миколаїв" 

головного управління Національної поліції в 

Миколаївській області 

 

ПРИТУЛА 

Юлія Вікторівна 

- інспектор групи кадрового забезпечення роти 

патрульної служби поліції особливого 

призначення "Миколаїв" головного управління 

Національної поліції в Миколаївській області. 

 

 Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

реалізацію державної політики в галузі освіти, упровадження новітніх методів 

навчання і виховання молодого покоління, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію Почесною грамотою обласної ради нагороджується 

КРИСИНСЬКА Ірина Володимирівна, учитель математики Миколаївського 

муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки  Миколаївської 

міської ради, учитель-методист, заслужений учитель України. 

 

 Розпорядженням голови обласної ради за значні особисті досягнення і 

визначні успіхи у навчанні,  активну життєву позицію та з нагоди зайняття 

призового 2-го місця за результатами участі в Міжнародній олімпіаді з 

математики Почесною грамотою обласної ради нагороджується НЄЛЄПОВ 

Нікіта, учень Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира 

Дмитровича Чайки  Миколаївської міської ради.  

 

Далі проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

 Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 46 

Відсутні з поважних причин – 18 
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         Двадцять шосту позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради 

попередніх скликань, голови районних рад та райдержадміністрацій, міські 

голови, голови об'єднаних територіальних громад, керівники ряду підприємств, 

департаментів та управлінь, представники засобів масової інформації, 

працівники виконавчого апарату обласної ради. 

 

Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

кількості 2-х депутатів: Настоящий І. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Дранов В. (політична партія "Опозиційний блок"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  

 

Далі головуюча Москаленко В. надала обґрунтовану інформацію щодо 

зняття з розгляду  на сесії деяких питань. 

Зокрема, повідомила, що відповідно до листа Миколаївської обласної 

виборчої комісії, у зв’язку з тим, що Воронова Любов Миколаївна не надала 

документи про відмову або реєстрацію депутатом Миколаївської обласної ради, 

а також є депутатом Снігурівської міської ради, що не дає можливості 

зареєструватися депутатом Миколаївської обласної ради, питання "Про 

визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання замість того, який вибув" знято з розгляду на сесії. 

Також питання "Про виконання заходів обласної Програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями" згідно з рекомендаціями постійної комісії 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму вирішено не вносити на розгляд 

двадцять шостої позачергової сесії обласної ради, попередньо не розглянувши 

його на засіданні профільної комісії. 

За пропозицією постійної комісії обласної ради з питань соціальної 

політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку 

та туризму до порядку денного включено питання "Про Звернення депутатів 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання до Кабінету Міністрів України 

щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 

2018 року № 1117 "Деякі питання реалізації державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної 

медичної допомоги на 2019 рік".  

З урахуванням пропозицій постійних комісій обласної ради, депутатів 

обласної ради та юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради 

пропонується об’єднати проекти рішень з питань реорганізації та 

перейменувань закладів охорони здоров’я Миколаївської області в один проект 
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рішення - "Про припинення діяльності закладів охорони здоров'я Миколаївської 

обласної ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у комунальні 

некомерційні підприємства" та доповнити проект рішення новими пунктами.  

 

 Головуючою Москаленко В. запропоновано прийняти проект порядку 

денного двадцять шостої позачергової сесії обласної ради за основу. 

 

 Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 46. 

 

В обговоренні проекту порядку денного двадцять шостої позачергової 

сесії обласної ради взяли участь: Резніков І. (депутатська група "Опозиційна 

платформа - "За життя"), Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Невінчанний М. (політична партія "Опозиційний блок"), Олабін В. (політична 

партія "Опозиційний блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), 

Ковальчук П. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),  

Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),  Рубський І. (політична партія 

"Відродження"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту порядку денного депутатами обласної ради 

внесено ряд суттєвих пропозицій. 

 

Зокрема, депутат обласної ради Резніков І. запропонував включити до 

порядку денного питання про припинення повноважень голови постійної комісії 

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

та інвестицій. 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 16 

"проти" – 1 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 23 

"всього" – 45. 
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Депутатом обласної ради Олабіним В. запропоновано: 

 

1) включити до порядку денного двадцять шостої позачергової сесії 

обласної ради звіт Відіної О., начальника управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту економічного розвитку та 

регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 22 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 22 

"всього" – 46. 

 

2) виключити з проекту порядку денного питання "Про звіт голови 

обласної державної адміністрації щодо виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку Миколаївської області, обласного 

бюджету та делегованих повноважень". 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 9 

"проти" – 2 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 34 

"всього" – 46. 
 

3) включити до порядку денного питання про звіт управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації щодо ситуації, яка склалася на сьогодні з 

обласною дитячою інфекційною лікарнею. 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 46. 
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Депутатом обласної ради Демченко Т. внесено такі пропозиції: 

 

1) включити до порядку денного сесії питання про звіт голови 

Миколаївської обласної ради. 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 14 

"проти" – 3 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 25 

"всього" – 46. 

 

2) виключити з порядку денного питання "Про внесення змін до 

обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік". 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 16 

"проти" – 3 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 23 

"всього" – 46. 

 

3) включити до порядку денного сесії звіт обласної державної 

адміністрації щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії якої 

продовжено на період до 2019 року включно. 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 20 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 24 

"всього" – 46. 

 



8 
 

4) включити до порядку денного сесії депутатський запит про ситуацію, 

яка склалася у смт Єланець щодо будівництва сонячних батарей. 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 27 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 16 

"всього" – 46. 

 

Депутат обласної ради Кормишкін Ю. звернувся з пропозицією стосовно 

включення до порядку денного сесії питання про скасування рішення обласної 

ради від 26 жовтня 20000 року № 16 "Про управління майном спільної 

власності територіальних громад Миколаївської області" та передачу обласній 

раді повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 46. 

 

Депутат обласної ради Ковальчук П. запропонував заслухати на 

наступній сесії обласної ради інформацію правоохоронних органів щодо 

ситуації, яка склалася у Новоодеському районі Миколаївської області 

(розслідування у справі колишнього депутата обласної ради Губанова В.О.;  

незаконна вирубка лісових смуг, рейдерство в АПК; надзвичайна екологічна 

ситуація в районі). 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 
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"не голосували" - 9 

"всього" – 46. 

 

Депутат обласної ради Марін Г. запропонував провести у Новоодеському 

районі день обласної ради та виїзне засідання постійної комісії обласної ради з 

питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів з розгляду питання про екологічну ситуацію у 

Новоодеському районі. 

 

Пропозицію поставлено на голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 17 

"всього" – 46. 

 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за депутатський запит депутата обласної ради 

Демченко Т. про ситуацію, яка склалася у смт Єланець щодо будівництва 

сонячних батарей. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 5 

"всього" – 46. 

 

Далі проведено поіменне голосування  за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного двадцять шостої позачергової 

сесії обласної ради з доповненнями в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 46. 
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До порядку денного двадцять шостої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання включено такі питання: 

 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

2. Про призначення Могильова О.С. на посаду директора оздоровчого 

центру "Орлятко" Миколаївської обласної ради.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

3. Про призначення Щукіної Л.В. на посаду директора обласного Будинку 

художньої творчості. 

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

4. Про призначення Юрченко Л.Г. на посаду директора Миколаївського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

5. Про призначення Андрійчук Т.Г. на посаду директора Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.  

 

Доповідач: Удовиченко О, – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

6. Про призначення Сироти А.А. на посаду директора Миколаївського 

коледжу музичного мистецтва.  

 

Доповідач: Димитров М. - начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

7. Про призначення Барни Ф.П. на посаду генерального директора 

комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради.  

 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 
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8. Про призначення Синичків Х.М. на посаду директора комунального 

підприємства "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради.  

 

Доповідач: Гладков Є. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. 

 

9. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічних працівників.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

10. Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової соціальної 

програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, строк дії якої 

продовжено на період до 2019 року включно. 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

12. Про внесення змін до обласної Програми "Безба'рєрна Миколаївщина" 

на період до 2020 року.  

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

13. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2020 року.  

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

14. Про внесення доповнень до Соціальної комплексної програми 

підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 
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Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

15. Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища в Миколаївській області на 2019-2021 роки.  

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

16. Про внесення змін до Порядку використання коштів, що надходять до 

місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва.  

 

Доповідач: Піскун О. - директор департаменту агропромислового 

розвитку  облдержадміністрації. 

 

17. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

18. 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.  

 

Доповідач: Фісун Р. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

 

19. Про продовження строку дії на період до 2021 року включно обласної 

Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-

2018 роки. 

 

Доповідач: Фісун Р. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

 

20. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк 

дії якої продовжено на період до 2019 року включно.  

 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 
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21. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за                  

2018 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

22. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2019 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

23. Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївської 

області, обласного бюджету та делегованих повноважень. 

 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

24. Про скасування рішення обласної ради від  26 жовтня 2000 року № 16 

"Про управління майном спільної власності територіальних громад 

Миколаївської області". 

 

Доповідач: Кормишкін Ю. – депутат обласної ради. 

 

25. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, 

розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 40, зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району 

для розміщення центру комплектування та соціальної підтримки 

Миколаївського району. 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

26. Про припинення діяльності закладів охорони здоров'я Миколаївської 

обласної ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у комунальні 

некомерційні підприємства. 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 
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27. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови обласної ради Кротову А.О. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

28. Про направлення на навчання заступника голови обласної ради 

Кротова А.О. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

29. Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської 

обласної ради на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

30. Про затвердження містобудівної документації "Схема планування 

території Миколаївської області – внесення змін". 

 

Доповідач: Григор'єва С. – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації. 

 

31. Про внесення змін до обласної Комплексної програми з розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій та створення 

(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 

2016-2020 роки.  

 

Доповідач: Григор'єва С. – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації. 

 

32. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року 

№ 8 "Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 

Миколаївської області". 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

33. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Первомайського 

району.  
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Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

34. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 

друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

35. Про інформацію щодо звільнення директора регіонального 

ландшафтного парку "Приінгульський". 

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

36. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Каньйон річки Чичиклія" у Веселинівському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

37. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Лагодівський" у Казанківському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

38. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Новобірзулівський" у Баштанському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

39. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Сергіївський" у Братському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

40. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Христофорівські плавні" у Баштанському районі Миколаївської області.  
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Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

41. Про інформацію щодо звільнення директора комунального 

підприємства "Госптехобслуговування" Миколаївської обласної ради.  

 

Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради. 

 

42. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради. 

 

43. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо створення 

п’ятого госпітального округу. 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

44. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1117 "Деякі питання 

реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік". 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

45. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

інфраструктури України щодо передачі в концесію майна державного 

підприємства "СК"Ольвія". 

 

Доповідач: Мойсол П. – заступник голови робочої групи з підвищення 

ефективності взаємовідносин  підприємств 

морегосподарського комплексу з громадою м. Миколаєва. 

 

46. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури 

України стосовно включення до концесійних умов з передачі у концесію майна 

державного підприємства "СК"Ольвія". 
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Доповідач: Мойсол П. – заступник голови робочої групи з підвищення 

ефективності взаємовідносин підприємств 

морегосподарського комплексу з громадою м. Миколаєва. 

 

47. Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т. 

 

Доповідач: Демченко Т. – депутат обласної ради. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Могильова О.С. на посаду директора оздоровчого центру 

"Орлятко" Миколаївської обласної ради.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 
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"всього" – 46. 

 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Щукіної Л.В. на посаду директора обласного Будинку 

художньої творчості. 

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 47. 

 

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

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Юрченко Л.Г. на посаду директора Миколаївського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 47. 
 

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

 

Про призначення Андрійчук Т.Г. на посаду директора Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.  

 

Доповідач: Удовиченко О, – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 47. 

 

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

 

 

6. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Сироти А.А. на посаду директора Миколаївського 

коледжу музичного мистецтва.  

 

Доповідач: Димитров М. - начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 47. 

 

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

 

Про призначення Барни Ф.П. на посаду генерального директора 

комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради.  

 

Доповідач: Гайдаржи В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Барна Ф. – в.о. генерального директора 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради, Талпа М. 

(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Джупінін Ю. - 

(політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Резніков І. 

(політична партія "Опозиційний блок"),  Марін Г. (політична партія "Українське 

об’єднання патріотів – "УКРОП"), Бондар О. (політична партія "ВО 

"Батьківщина"), Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"),  

Демченко Т. (політична партія "Нова держава"),                 Бонь В. – перший 

заступник голови облдержадміністрації, Кормишкін Ю.  (політична партія "Наш 

край"),  Ковальчук П. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – 

"УКРОП"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"), Кушнір О. – 

заступник голови облдержадміністрації, Настоящий І. (політична партія 

"Опозиційний блок"),  Москаленко В. – голова обласної ради. 

У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради внесено 

ряд конкретних пропозицій, зокрема: 

 

депутат обласної ради Талпа М. та депутат обласної ради Бондар О. 

порушили питання щодо наявності плану та стратегії розвитку комунального 

підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"; 

 

депутат обласної ради Ясинський О. зупинився на питанні стосовно 

наявності резервного фонду у комунальному підприємстві "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" на випадок можливих ризиків; 

 

депутат обласної ради Олабін В. наголосив на невідповідності Барни Ф. 

кваліфікаційним вимогам, які ставляться до кандидата на посаду генерального 

директора  комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради; 

 

депутат обласної ради Демченко Т. порушила питання щодо: 

 

суми коштів, необхідної для повноцінного функціонування комунального 

підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт"; 

 

розміру заборгованості із заробітної плати перед працівниками 

комунального підприємства, строків погашення заборгованості та заходів, які 
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вживаються обласною державною адміністрацією для вирішення цього 

питання. 

 

Запропонувала не призначати Барну Ф. на посаду генерального директора  

комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради до надання облдержадміністрацією депутатам 

обласної ради чіткої інформації щодо плану розвитку цього підприємства, суми 

коштів, виділеної з обласного, державного бюджетів та коштів суб'єктів  

підприємницької діяльності на розвиток цього підприємства, із зазначених 

цілей, на які вони були спрямовані. 

У ході обговорення питання депутат обласної ради, в.о. генерального 

директора "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної 

ради Барна Ф. заявив про конфлікт інтересів під час прийняття рішення 

обласної ради "Про призначення Барни Ф.П. на посаду генерального директора 

комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради", підкресливши, що у зв'язку з цим він не має 

права брати участь у голосуванні та прийнятті цього рішення. 

 

Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені під час 

обговорення проекту рішення, проведено поіменне голосування за допомогою 

електронної системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної 

ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 3 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 7 

"всього" – 45. 
 

 Запропоновано повторно проголосувати це питання. 
 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 31 

"проти" – 3 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 8 

"всього" – 45. 

 

У зв'язку з відсутністю в сесійному залі частини депутатів головуючою 

Москаленко В. запропоновано повернутися до голосування з цього питання 

пізніше. 
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8. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Синичків Х.М. на посаду директора комунального 

підприємства "Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної 

ради.  

 

Доповідач: Гладков Є. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 7 

"всього" – 44. 

 

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

 

 

9. СЛУХАЛИ:  

 

Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією Верховної 

Ради України педагогічних працівників.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу). 
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10. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, строк дії якої продовжено 

на період до 2019 року включно. 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу). 

 

 

11. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Демченко Т. (політична партія "Нова 

держава"),  Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край), Москаленко В. – 

голова обласної ради. 

У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Демченко Т. 

порушила питання про причини та суму невикористання у повному обсязі 

коштів державної освітньої субвенції. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 
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"не голосували" - 8 

"всього" – 43. 

 

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

 

 

12. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласної Програми "Безба'рєрна Миколаївщина" на 

період до 2020 року.  

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу). 

 

 

13. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2020 року.  

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Гладун С. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Степаненко О. – голова обласної організації осіб з інвалідністю,    

Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації, Демченко Т. (політична 

партія "Нова держава"),  Москаленко В. – голова обласної ради. 

У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Гладун С. 

порушила питання щодо відсутності фінансування на утримання громадських 

організацій, які є виконавцями окремих заходів Комплексної програми 

соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року. 
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Депутат обласної ради Демченко Т. порушила питання щодо суми коштів, 

виділеної та використаної на придбання житла відповідним категоріям 

громадян. 

У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення: 

 

обласній державній адміністрації терміново на конкурсній основі 

вирішити питання щодо фінансової підтримки громадських організацій, 

діяльність яких має соціальну спрямованість. 
 

Підтримано одноголосно. 

 

Враховуючи обговорення та внесені пропозиції, проведено поіменне 

голосування за допомогою електронної системи для голосування за прийняття 

проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 7 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу). 

 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення доповнень до Соціальної комплексної програми підтримки 

сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу). 
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15. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в Миколаївській області на 2019-2021 роки.  

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу). 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів, що надходять до 

місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва.  

 

Доповідач: Піскун О. - директор департаменту агропромислового 

розвитку  облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу). 
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17. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на 2018-2020 роки.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу). 

  

 

18. 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.  

 

Доповідач: Фісун Р. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу). 
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19. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження строку дії на період до 2021 року включно обласної 

Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській області на 

2017-2018 роки. 

 

Доповідач: Фісун Р. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 43. 

 

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

 

 

20. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії 

якої продовжено на період до 2019 року включно.  

 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Демченко Т. (політична партія "Нова 

держава"),  Лучний М.  (депутатська група "Опозиційна  платформа - "За 

життя"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

Під час обговорення проекту рішення депутатом обласної ради                

Демченко Т. порушено питання щодо суми коштів, передбаченої в обласному 

бюджеті на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії якої 

продовжено на період до 2019 року включно. 

Виступаюча підкреслила, що розподіл коштів на виконання заходів усіх 

програм повинен здійснюватися за погодженням з профільними комісіями 

обласної ради та з подальшим затвердженням на сесії обласної ради. 

Депутат обласної ради Лучний М. запропонував включити Новобузьку 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 до переліку проектів Перспективного 

плану розвитку Новобузького району та  Перспективного плану розвитку 
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Миколаївської області на 2019-2021 роки Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк 

дії якої продовжено на період до 2019 року включно. 

Пропозицію депутата обласної ради Лучного М. поставлено на 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 8 

"всього" – 43. 

  

У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення: 

 

обласній державній адміністрації звернутися до Державного фонду 

регіонального розвитку стосовно виділення коштів з державного бюджету та 

передбачити кошти в обласному бюджеті на співфінансування будівництва 

нового корпусу Новобузької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з 

метою відновлення функціонування цього навчального закладу. 

 

Враховуючи обговорення та пропозиції, внесені депутатами обласної 

ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 43. 

 

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

 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської 

області та резервного фонду непередбачених видатків за 2018 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 42. 

 

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

 

 

22. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 

рік. 

 

Доповідач: Іщенко В. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Лучний М.  (депутатська група "Опозиційна  

платформа - "За життя"), Кушнір О. - заступник голови облдержадміністрації, 

Демченко Т. (політична партія "Нова держава"),  Настоящий І. (політична 

партія "Опозиційний блок"),  Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"),  

Бондар О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Барна Ф. – в.о. генерального 

директора "Миколаївський міжнародний аеропорт", Закусілов А. (політична 

партія "Наш край"), Марін Г. (політична партія "Українське об’єднання 

патріотів – "УКРОП"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради Лучним М. 

порушено питання щодо суми коштів, передбаченої в обласному бюджеті на 

закупівлю препарату інсулін та для надання допомоги на оперативне втручання 

важкохворим дітям. 

Головуючою Москаленко В. запропоновано  підтримати розподіл обсягу 

субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку, здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку об'єднаних територіальних громад Миколаївської 

області та на розвиток спортивної інфраструктури, зокрема на будівництво 

нових футбольних полів. 

Депутат обласної ради Бондар О. закцентував увагу депутатів на абзаці 

другому пункту 5 проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2019 рік" та наголосив, що депутати обласної ради не 

беруть участь у розподілі коштів обласного бюджету. 
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У ході обговорення питання депутат обласної ради, в.о. генерального 

директора "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної 

ради Барна Ф., повідомив, що відповідно до статті 591 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" та у зв’язку з тим, що в обласному бюджеті є 

питання щодо фінансування підприємства, яке він очолює, заявляє про конфлікт 

інтересів під час прийняття рішення обласної ради "Про внесення змін до 

обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік". 

Враховуючи обговорення та пропозиції, внесені депутатами обласної 

ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 43. 

 

Слово надано Ігнатову О., сільському голові Дорошівської об'єднаної 

територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається та формується в окрему справу). 

 

 

23. СЛУХАЛИ:  

 

Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївської області, 

обласного бюджету та делегованих повноважень. 

 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Невінчанний М. (політична партія 

"Опозиційний блок"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),               

Демченко Т. (політична партія "Нова держава"), Паламарюк П. (політична 
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партія "Опозиційний блок"), Талпа М. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"),                   

Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В. – голова 

обласної ради. 

 Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 20 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 18 

"всього" – 39. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

24. СЛУХАЛИ:  

 

Про скасування рішення обласної ради від  26 жовтня 2000 року № 16 "Про 

управління майном спільної власності територіальних громад 

Миколаївської області". 

 

Доповідач: Кормишкін Ю. – депутат обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 24 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 14 

"всього" – 38. 

 

Слово надано депутату обласної ради Крету Ю. (політична партія 

"Відродження"), який висловив позицію членів депутатської фракції 

"Відродження", створеної у Миколаївській обласній раді, з приводу питання, що 

розглядається. Підкреслив, що депутатський корпус обласної ради не готовий 

взяти на себе відповідальність, пов'язану з утриманням майна комунальної 

власності області. Зазначив, що відповідні кошти не передбачені в обласному 

бюджеті Миколаївської області на 2019 рік. 
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Крім того, - додав виступаючий, - у виконавчому апараті Миколаївської 

обласної ради немає фахівців, які займатимуться питаннями управління майном 

комунальної власності області, та відсутній відповідний фінансовий ресурс на 

ці цілі. 

 

25. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, 

розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 40, зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальних громад сіл, селищ Миколаївського 

району для розміщення центру комплектування та соціальної підтримки 

Миколаївського району. 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Воробйова А. – голова Миколаївської 

райдержадміністрації, Іванов С. – Миколаївський обласний військовий комісар, 

Кормишкін  Ю. (політична партія "Наш край"), Олабін В. (політична партія 

"Опозиційний блок"), Москаленко В. – голова обласної ради. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 39. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається та формується в окрему справу). 

 

 

26. СЛУХАЛИ:  

 

Про припинення діяльності закладів охорони здоров'я Миколаївської 

обласної ради в результаті реорганізації шляхом перетворення у 

комунальні некомерційні підприємства. 
 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 
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В обговоренні взяли участь: Олабін В. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Лучний М.  (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), 

Москаленко В. – голова обласної ради. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 40. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається та формується в окрему справу). 

 

 

27. СЛУХАЛИ:  

 

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступнику голови обласної ради Кротову А.О. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

Заступник голови обласної ради Кротов А. заявив про конфлікт інтересів 

під час прийняття рішення обласної ради "Про присвоєння рангу посадової 

особи місцевого самоврядування заступнику голови обласної ради                   

Кротову А.О.", підкресливши, що у зв'язку з цим він не має права брати участь 

у голосуванні та прийнятті цього рішення обласної ради. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 40. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається та формується в окрему справу). 

 

28. СЛУХАЛИ:  
 

Про направлення на навчання заступника голови обласної ради                   

Кротова А.О. 
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Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
 

В обговоренні взяли участь: Олабін В. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"),  Москаленко В. – 

голова обласної ради. 

 

Заступник голови обласної ради Кротов А. заявив про конфлікт інтересів 

під час прийняття рішення обласної ради " Про направлення на навчання 

заступника голови обласної ради Кротова А.О.", підкресливши, що у зв'язку з 

цим він не має права брати участь у голосуванні та прийнятті цього рішення 

обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається та формується в окрему справу). 

 

Депутат обласної ради  Кормишкін Ю. запропонував повернутися до 

розгляду питання "Про внесення доповнень до Програми економічного і 

соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-

2017", строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно". 

Слово надано директору департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації Піскун О., яка надала інформацію стосовно доповнень, 

які додатково вносяться до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області, зокрема Порядку використання субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на освоєння земель для сільськогосподарських і 

лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель, 

проведення інвентаризації земель та нормативної грошової оцінки землі. 
 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради "Про 

внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії якої 

продовжено на період до 2019 року включно". 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 
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"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 41. 
 

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

 

Депутат обласної ради Чорний С. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність") звернувся до голови обласної ради з пропозицією 

повернутися до розгляду питання "Про призначення Барни Ф.П. на посаду 

генерального директора комунального підприємства "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради" та провести повторне 

голосування з цього питання. 

Підкреслив, що Барною Ф. на посаді виконуючого обов'язки директора 

комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради докладено максимум зусиль для відновлення 

роботи цього підприємства. 

 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради "Про 

призначення Барни Ф.П. на посаду генерального директора комунального 

підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної 

ради". 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 2 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 41. 

 

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

 

29. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської обласної 

ради на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 
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"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 41. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається та формується в окрему справу). 

 

30. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження містобудівної документації "Схема планування території 

Миколаївської області – внесення змін". 

 

Доповідач: Григор'єва С. – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається та формується в окрему справу). 

 

31. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласної Комплексної програми з розроблення 

(оновлення) містобудівної документації територій та створення 

(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області 

на 2016-2020 роки.  

 

Доповідач: Григор'єва С. – в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 
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"не голосували" - 2 

"всього" – 39. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається та формується в окрему справу). 

 

32. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 8 

"Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 

Миколаївської області". 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" –  

"утримались" –  

"не голосували" -  

"всього" –  
 

ВИРІШИЛИ: (рішення №  31 додається та формується в окрему справу). 

 

 

33. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Первомайського району.  

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 
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"всього" – 39. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається та формується в окрему справу). 

 

34. СЛУХАЛИ:  

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 

друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 39. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається та формується в окрему справу). 

 

35. СЛУХАЛИ:  

 

Про інформацію щодо звільнення директора регіонального ландшафтного 

парку "Приінгульський". 

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 39. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається та формується в окрему справу). 



40 
 

36. СЛУХАЛИ:  

 

Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Каньйон 

річки Чичиклія" у Веселинівському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Ю. (політична партія "Наш 

край"), Паламарюк П. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В. – 

голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 19 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 18 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

37. СЛУХАЛИ:  

 

Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Лагодівський" у Казанківському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 12 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 21 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 



41 
 

 

38. СЛУХАЛИ:  

 

Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Новобірзулівський" у Баштанському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 10 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 23 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

39. СЛУХАЛИ:  

 

Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Сергіївський" у Братському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 12 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 21 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
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40. СЛУХАЛИ:  

 

Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Христофорівські плавні" у Баштанському районі Миколаївської області.  

 

Доповідач: Мац Д. – заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Паламарюк П. (політична партія 

"Опозиційний блок"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 20 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 16 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

41. СЛУХАЛИ:  

 

Про інформацію щодо звільнення директора комунального підприємства 

"Госптехобслуговування" Миколаївської обласної ради.  

 

Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається та формується в окрему справу). 
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42. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

Доповідач: Кротов А. – заступник голови обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

43. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо створення 

п’ятого госпітального округу. 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 2 

"всього" – 40. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається та формується в окрему справу). 
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44. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1117 "Деякі питання 

реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 

рік". 

 

Доповідач: Чинякова Л. – в.о. начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 40. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається та формується в окрему справу). 

 

 

45. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

інфраструктури України щодо передачі в концесію майна державного 

підприємства "СК"Ольвія". 

 

Доповідач: Мойсол П. – заступник голови робочої групи з підвищення 

ефективності взаємовідносин  підприємств 

морегосподарського комплексу з громадою м. Миколаєва. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 
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"всього" – 40. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається та формується в окрему справу). 

 

 

46. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України 

стосовно включення до концесійних умов з передачі у концесію майна 

державного підприємства "СК"Ольвія". 

 

Доповідач: Мойсол П. – заступник голови робочої групи з підвищення 

ефективності взаємовідносин підприємств 

морегосподарського комплексу з громадою м. Миколаєва. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" –  

"не голосували" - 4 

"всього" – 40. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 39 додається та формується в окрему справу). 

 

 

Головуюча Москаленко В. озвучила пропозицію депутата Паламарюка П. 

стосовно повернення до розгляду питання "Про скасування рішення обласної 

ради від  26 жовтня 2000 року № 16 "Про управління майном спільної 

власності територіальних громад Миколаївської області". 

 

Продовжено обговорення питання "Про скасування рішення обласної 

ради від  26 жовтня 2000 року № 16 "Про управління майном спільної власності 

територіальних громад Миколаївської області" 

 

В обговоренні взяли участь: Талпа М. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Вовненко Є. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),  Москаленко В. – голова 

обласної ради. 
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 Депутат обласної ради Кормишкін Ю. озвучив проект рішення з питання 

"Про скасування рішення обласної ради від  26 жовтня 2000 року № 16 "Про 

управління майном спільної власності територіальних громад Миколаївської 

області". 

 

У ході обговорення депутат обласної ради Талпа М. запропонував 

зазначити у проекті рішення конкретну дату, починаючи від якої рішення 

набирає чинність, -  01 липня 2019 року. 

 

Депутат обласної ради Вовненко Є. вніс пропозицію доповнити проект 

рішення пунктом 3, у якому зазначити про те, щоб доручити постійній комісії 

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

та інвестицій розробити відповідні зміни до структури виконавчого апарату 

обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 40. 

 

 Далі головуюча Москаленко В. оголосила депутатське звернення депутата 

обласної ради Маріна Г. - щодо розроблення обласної програми, згідно з якою 

буде здійснюватися забезпечення медичних кадрів житлом. 

 Відповідні роз'яснення з цього питання на сесії надав заступник голови 

облдержадміністрації Кушнір О. 

 

 Депутатське звернення проголосовано за допомогою електронної системи 

для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 40. 

 

 Депутат обласної ради Демченко Т. звернулася із депутатським запитом 

про ситуацію, яка склалася в смт Єланець у зв'язку з будівництвом сонячних 

батарей. 
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40. СЛУХАЛИ: 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т. 

 

Доповідач: Демченко Т. – депутат обласної ради. 

 

 Депутатом  обласної ради Демченко Т. запропоновано: 

 

1) обласній державній адміністрації створити тимчасову комісію за участю 

відповідних структур з метою вивчення законності питання щодо будівництва 

сонячних батарей у смт Єланець, враховуючи  інтереси місцевих жителів; 

 

2) на період роботи тимчасової комісії припинити будівництво сонячних 

батарей у смт Єланець; 

 

3) обласній державній адміністрації до 15.06.2019 року проінформувати жителів 

смт Єланець та депутатів обласної ради про ситуацію  щодо будівництва 

сонячних батарей. 

  

 Депутатський запит проголосовано за допомогою електронної системи 

для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 7 

"всього" – 40. 

 

 Запропоновано повторно поставити депутатський запит на голосування.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 40. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 40 додається та формується в окрему справу). 
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 Головуюча Москаленко В. повідомила про звернення Барни Ф., 

виконуючого обов'язки директора комунального підприємства "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради, який порушив питання 

про апеляційну скаргу комунального підприємства "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Ю. (політична партія "Наш 

край"),   Закусілов А. (політична партія "Наш край"), Олабін В. (політична 

партія "Опозиційний блок"), Лучний М.  (депутатська група "Опозиційна 

платформа - "За життя"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

Запропоновано доручити постійним комісіям обласної ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності,  

приватизації та капітального будівництва;  регіонального розвитку, планування, 

бюджету, фінансів та інвестицій;  законності, депутатської діяльності, 

антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого 

самоврядування та засобами масової інформації  протягом наступного тижня 

відпрацювати окреме рішення обласної ради щодо погодження Мирової угоди 

або апеляційного оскарження. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 12 

"всього" – 39. 

 

Депутат обласної ради Олабін В. порушив питання щодо ситуації, яка 

склалася в обласній дитячій інфекційній лікарні. 

 

 Слово для надання інформації з порушеного питання надано виконуючій 

обов'язки начальника управління охорони здоров'я Чиняковій Л. 

 Виступаюча повідомила, що будівля обласної дитячої інфекційної лікарні 

перебуває наразі в аварійному стані, про що свідчить рішення експертної 

комісії, у якому зазначено про четвертий ступінь аварійності цієї будівлі. 

 На сьогодні усі хворі діти розміщені і проходять лікування у трьох 

лікувальних закладах, а саме: в обласній клінічній лікарні, де розміщено  

найбільшу кількість хворих дітей, в обласній інфекційній лікарні та у 2-й 

дитячій лікарні м.Миколаєва. 
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Найважливішим є те, - зазначила Чинякова Л., - що усім хворим дітям у 

цих медичних закладах надається якісна медична допомога.  

Питання щодо працевлаштування працівників обласної дитячої 

інфекційної лікарні на сьогодні вирішено не повністю. 

 

 Депутат обласної ради Олабін В. запропонував облдержадміністрації, 

постійній комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму вивчити питання 

щодо поєднання функцій обласної дитячої інфекційної лікарні та обласної 

інфекційної лікарні, подальших перспектив функціонування цих медичних 

закладів та можливості лікування хворих різного віку. 

 

 

 

 

Насамкінець головуюча Москаленко В. підбила підсумки роботи двадцять 

шостої позачергової сесії Миколаївської  обласної ради та оголосила про 

закриття пленарного засідання обласної ради. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

  

Голова обласної ради В. МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Федулова 37 01 63 


