
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

22 грудня 2016 року № 10 

          м.Миколаїв         

Десята сесія обласної ради  

сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед початком роботи десятої сесії обласної ради сьомого скликання 

голова обласної ради Москаленко В.В. запропонувала вшанувати хвилиною 

мовчання пам'ять наших співвітчизників, які загинули, захищаючи, 

незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність нашої 

держави на сході України. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Далі головуюча повідомила про вручення державних відзнак та нагород, 

яких удостоєні кращі представники територіальних громад Миколаївської 

області. 

 

Відповідно до розпорядження голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації за багаторічну плідну працю, сумлінне виконання службових 

обов’язків, впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних 

енергосистем, вагомий особистий внесок у розвиток потужного паливно-

енергетичного комплексу держави та з нагоди професійного свята -                          

Дня енергетика  

 

Почесною грамотою Миколаївської обласної державної  адміністрації  

нагороджуються: 

 

БЕСПАЛОВ   Олексій Олександрович - перший заступник генерального 

директора публічного акціонерного товариства "Миколаївобленерго"; 

 

ДАЦКО  Аліна  Сергіївна  - інженер ІІ категорії відділу балансів та 

технологічних витрат електроенергії публічного акціонерного товариства 

"Миколаївобленерго"; 
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ЗОЗУЛИНЕЦЬ Микола Федорович - заступник директора технічного з 

високовольтних мереж публічного акціонерного товариства 

"Миколаївобленерго"; 

 

МОТУЗ   Михайло   Костянтинович    -  провідний інженер інформаційно-

консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії 

публічного акціонерного товариства "Миколаївобленерго"; 

 

СУПРУН   Олександр   Борисович   -   начальник   відділу цивільного захисту та 

мобілізаційної і спеціальної роботи публічного акціонерного товариства 

"Миколаївобленерго". 

   

Подяку  голови   Миколаївської   обласної   державної  адміністрації 

оголошено: 

 

КЛОЧКОВІЙ Ірині Федорівні - заступнику начальника служби збуту 

електроенергії публічного акціонерного товариства "Миколаївобленерго";  

 

КУДІНОВУ  Сергію Володимировичу - інженеру І категорії групи 

перспективного розвитку публічного акціонерного товариства 

"Миколаївобленерго"; 

 

КУЧЕРЯВІЙ  Тетяні Юріївні - юрисконсульту ІІ категорії юридичної служби 

відділу правового забезпечення, претензійно-позовної роботи та роботи з 

дебіторами сектору правового забезпечення діяльності публічного акціонерного 

товариства "Миколаївобленерго"; 

 

ОСЬМАЧКУ Костянтину Віталійовичу - інженеру-програмісту І категорії 

служби інформаційних технологій групи програмного забезпечення публічного 

акціонерного товариства "Миколаївобленерго"; 

 

РАССОХАТОМУ Антону Вікторовичу -  електромонтеру з ремонту повітряних 

ліній електропередач 4 розряду служби повітряних високовольтних ліній 

публічного акціонерного товариства "Миколаївобленерго". 

 

/Почесні грамоти, Подяки та квіти вручив заступник голови 

Миколаївської облдержадміністрації Кушнір О.В./ 

 

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток 

Миколаївщини, розбудову і становлення місцевого самоврядування, активну 

депутатську діяльність і громадську позицію Подяку обласної ради оголошено: 

 

КАТРИЧУ Анатолію Петровичу, депутату Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 
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Подяку Миколаївської обласної ради та квіти депутату вручила голова 

обласної ради Москаленко В.В. 

 

Від імені депутатського корпусу обласної ради головуюча                 

Москаленко В.В. привітала нагороджених, побажала життєвої наснаги, 

оптимізму, нових звершень на благо територіальних громад Миколаївської 

області. 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі обласної 

ради, за допомогою електронної системи для голосування. 

Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 46 

Відсутні з поважних причин - 18.  

 

Десяту сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання оголошено 

відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації, голови обласної ради попередніх скликань, голови районних рад 

та райдержадміністрацій, міські голови, керівники ряду підприємств, 

департаментів та управлінь, представники засобів масової інформації, 

працівники виконавчого апарату обласної ради тощо. 

 

Головуюча повідомила, що у сесійному залі присутні почесні гості – пан 

Пітер Чілверз (Великобританія) – голова херсонської групи спеціалізованої 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні та пан Денис Кордонов (перекладач, 

Україна). 

 

Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у кількості 

2-х депутатів: Казюка О.М. (політична партія "Українське об'єднання                 

патріотів – "УКРОП"), Терещенко О.К. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням порядку денного і регламенту роботи десятої сесії 

обласної ради сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. повідомила, що 

за пропозицією облдержадміністрації у зв'язку з необхідністю доопрацювання з 

розгляду на сесії було знято такі питання: 
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"Про затвердження Статуту Миколаївської обласної психолого-медико-

педагогічної консультації  - організації комунальної власності"; 

 

"Про перейменування комунального вищого навчального закладу 

"Первомайський медичний коледж" та затвердження його Статуту у новій 

редакції". 

 

Згідно з рішенням президії обласної ради до проекту порядку денного 

включено такі питання:  

 

"Про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради"; 

 

 "Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради"; 

 

"Про припинення діяльності тимчасової контрольної комісії з питань взаємодії з 

правоохоронними органами". 

 

За пропозицією постійної комісії обласної ради з питань законності, 

депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з 

органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації, - 

продовжила головуюча, - включено питання "Про обрання представників 

громадськості до складу поліцейської комісії управління поліції охорони у 

Миколаївській області". 

 

За пропозицією постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів на розгляд 

десятої сесії внесено питання "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної 

ради до Президента України та Прем'єр-міністра України щодо підтримки 

галузі лісового господарства Миколаївської області". 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття порядку денного десятої сесії обласної ради. 

  

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 47 
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До порядку денного десятої сесії обласної ради сьомого скликання 

включено такі питання: 

 

1. Про внесення доповнення  до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017". 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

2. Про хід виконання  Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

у Миколаївській області на 2015-2016 роки та затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва  у Миколаївській області на 2017-2018 

роки. 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

3. Про затвердження Програми розвитку освіти  Миколаївської області на              

2017-2021 роки. 

 

 Доповідач: Удовиченко О.О. – т.в.о. директора департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 

 

4. Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та 

дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області  на 2017-2021 роки 

 

 Доповідач: Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

5. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

"Турбота" на період до 2020 року. 

 

 Доповідач: Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 
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6. Про  затвердження  обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на 

період до 2020 року. 

 

 Доповідач: Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 

 

7. Про затвердження  Комплексної програми увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 

Миколаївській області на 2017-2020 роки. 

 

 Доповідач: Макарчук С.С. – керівник обласного центру пошукових 

досліджень  та редакційно-видавничої діяльності. 

 

8. Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській області на 

2017-2018 роки. 

 

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник  управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

9. Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2013-2017 роки. 

 

 Доповідач: Камінський  П.В. – начальник  управління з питань 

надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 

 

10. Про внесення змін і доповнень до Програми охорони довкілля та 

раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки, 

строк дії якої продовжено на період до 2018 року. 

 

 Доповідач: Мац Д.А. – в.о. начальника управління  екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

11. Про  затвердження обласної Програми підтримки засобів масової інформації 

та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування на 2017-2021 роки. 

 

          Доповідач: Іваненко О.О. – заступник начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації. 
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12. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік. 

 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

13. Про продовження трудових відносин з  директором підприємства 

комунальної власності області "Фармація". 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна 

комунальної власності області  департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

14. Про продовження строку дії рішення обласної ради від 25 грудня 2014 року 

№ 9 "Про підтримку  комунального підприємства "Миколаївкнига" 

Миколаївської обласної ради". 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна 

комунальної власності області  департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року                   

№ 31. 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна 

комунальної власності області  департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

16. Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на отримання 

спеціального дозволу на користування надрами. 

 

Доповідач: Слиш В.Р. – провідний геолог Південно-Української 

гідрогеологічної експедиції. 

 

17. Про припинення діяльності тимчасової контрольної комісії з питань 

взаємодії з правоохоронними органами. 

 

 Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

  

18. Про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради. 

 

 Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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19. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

 Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

20. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

 Доповідач: Каськова Г.Л. – заступник директора департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 

 

21. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного театру ляльок. 

 

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник  управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації 

 

22. Про внесення змін до Статуту Миколаївської обласної філармонії. 

 

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник  управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

23. Про внесення змін до Статуту Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру. 

  

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник  управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

24. Про внесення змін до Статуту Миколаївського академічного українського 

театру драми та музичної комедії. 

 

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник  управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

25. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного онкологічного 

диспансеру Миколаївської обласної ради. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

26. Про перейменування Миколаївського обласного бюро судово-медичної 

експертизи та  внесення змін до його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 



9 

 

27. Про перейменування Миколаївського обласного дитячого туберкульозного 

санаторію "Дубки" -  закладу комунальної власності області та затвердження 

його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

28. Про перейменування Миколаївської обласної дитячої лікарні Миколаївської 

обласної ради  та затвердження її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

29. Про інформацію щодо звільнення з посад керівників закладів охорони 

здоров’я області, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

30. Про перейменування Миколаївського обласного наркологічного     

диспансеру – закладу комунальної власності області та  внесення змін до його 

Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

31. Про перейменування Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2 – 

закладу комунальної власності області  та внесення змін до її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

32. Про перейменування Миколаївської обласної станції переливання крові – 

закладу  комунальної власності області та внесення змін до її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

33. Про перейменування Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1 та 

внесення змін до її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 



10 

 

 

34. Про перейменування Миколаївського обласного дитячого 

кардіоревматологічного санаторію "Південний" - закладу комунальної власності 

області та  внесення змін до його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

35. Про перейменування обласного протитуберкульозного диспансеру – закладу 

комунальної власності області та внесення змін до  його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

36. Про перейменування обласної  наукової медичної бібліотеки та внесення 

змін до її Статуту.  

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

37. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного шкірно-

венерологічного диспансеру Миколаївської обласної ради. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

38. Про перейменування обласної бази спеціального медичного постачання – 

закладу комунальної власності області та внесення змін до її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

39. Про перейменування Миколаївського обласного госпіталю ветеранів війни 

Миколаївської обласної ради та внесення змін до його Статуту.  

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

40. Про перейменування  Миколаївського обласного центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф – закладу комунальної власності області та 

внесення змін до його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 
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41. Про перейменування Миколаївської обласної лікарні -  закладу комунальної 

власності області та внесення змін до її Статуту.  

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

42. Про перейменування обласного Центру медико-соціальної експертизи – 

закладу комунальної власності області  та затвердження його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

43. Про перейменування Миколаївського обласного центру здоров’я – установи 

комунальної власності області та внесення змін до його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

44. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 

управління поліції охорони у Миколаївській області. 

 

 Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

45. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 

України та Прем’єр-міністра України щодо підтримки галузі лісового 

господарства Миколаївської області. 

 

 Доповідач: Лесик В.В. – тимчасово виконуюча обов’язки першого 

заступника начальника Миколаївського управління 

лісового та мисливського господарства. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення доповнення  до Програми економічного і соціального 

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

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

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

блок"), Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Вовненко Є.В. 
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(політична партія "Опозиційний блок"), Кротов А.О. (політична партія 

"Опозиційний блок"), Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"), Катрич А.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"), Невінчанний М.А. (позафракційний), Марін Г.А. (політична 

партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Москаленко В.В. – голова 

обласної ради. 

 

З урахуванням пропозицій депутатів, внесених під час обговорення, 

проведено голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 6 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

2.  СЛУХАЛИ:  

 

Про хід виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки та 

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

Співдоповідачі: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

Грипенко В.К. – заступник директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

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

блок"), Воронок А.В. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – 

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

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами, 

проведено голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 
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"не голосували" - 1 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Програми розвитку освіти  Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 

 Доповідач: Удовиченко О.О. – тимчасово виконуюча обов'язки 

директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Паламарюк П.М. (політична партія "Опозиційний 

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

голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Олабін В.В. 

запропонував звіт про виконання заходів Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки надавати щорічно на грудневу сесію 

обласної ради. 

З урахуванням обговорення та пропозицій депутатів, внесених під час 

обговорення, проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 47 

  

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та 

дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області  на 2017-2021 роки. 

 

 Доповідач: Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 



14 

 

Співдоповідачі: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

В обговоренні взяли участь: Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Марін Г.А. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – 

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

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

"Турбота" на період до 2020 року. 

 

 Доповідач: Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

Співдоповідачі: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

В обговоренні взяли участь: Закусілов А.М. (політична партія "Наш край"), 

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

(позафракційний), Кротов А.О. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Лабарткава Т.С. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної 

ради, Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій депутатів, внесених під час 

обговорення, проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  



15 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 7 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  
 

Про  затвердження  обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на 

період до 2020 року. 

 

 Доповідач: Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

Співдоповідачі: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення за основу. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 10 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження  Комплексної програми увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 

Миколаївській області на 2017-2020 роки. 

 

 Доповідач: Макарчук С.С. – керівник обласного центру пошукових 

досліджень  та редакційно-видавничої діяльності. 

Співдоповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській області 

на 2017-2018 роки. 

 

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник  управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ:  
  

Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2013-2017 роки. 

 

 Доповідач: Камінський  П.В. – начальник  управління з питань 

надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Кротов А.О. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Грицаєнко М.С. – начальник головного управління ДСНС в 

Миколаївській області, Рубський Г.І. (політична партія "Відродження"),   

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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З урахуванням пропозицій депутатів, внесених під час обговорення, 

проведено голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 3 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

 

10. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін і доповнень до Програми охорони довкілля та 

раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 

роки, строк дії якої продовжено на період до 2018 року. 

 

 Доповідач: Мац Д.А. – в.о. начальника управління  екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

Співдоповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження обласної Програми підтримки засобів масової 

інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки. 

 

          Доповідач: Іваненко О.О. – заступник начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації. 



18 

 

Співдоповідач: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Паламарюк П.М. (політична партія "Опозиційний 

блок"),Соколов М.В. (політична партія "ВО "Батьківщина"),  Олабін В.В. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Воронок А.В. (політична партія 

"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Фроленко В.О. (політична партія 

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

внесено ряд суттєвих пропозицій, зокрема: 

 

депутат обласної ради Паламарюк П.М. висловив зауваження у зв'язку з 

невиправданим збільшенням видатків на виконання заходів цієї Проограми; 

 

депутат обласної ради Соколов М.В. вніс пропозицію щодо припинення дії 

договорів, укладених із засобами масової інформації, в разі висвітлення 

необґрунтованої інформації, невиправданих фактів, що принижують честь і 

гідність депутатів обласної ради та посадових осіб органів виконавчої влади; 

 

депутат обласної ради Олабін В.В. зазначив, що категорично не підтримує 

розмір фінансування заходів Програми підтримки засобів масової інформації та 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування на 2017-2021 роки, запропонував виділити на заходи 

цієї Програми 1 млн. грн., у тому числі 500,0 тис. грн – на висвітлення 

діяльності облдержадміністрації, 500,0 тис. грн. – на висвітлення діяльності 

обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених під час обговорення, 

проведено голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 28 

"проти" – 1 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 13 

"всього" – 48 

 

 Голова обласної ради Москаленко В.В. звернулася до заступника голови 

облдержадміністрації Кушніра О.В. з проханням надати роз'яснення щодо 

фінансування заходів Програми підтримки засобів масової інформації та 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 
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Заступник голови облдержадміністрації Кушнір О.В. пояснив, що кошти 

на фінансування цієї Програми передбачено у проекті обласного бюджету 

Миколаївської області на 2017 рік. 

 

Проведено повторне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 1 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 9 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 

 

 Далі слово надано голові Миколаївської облдержадміністрації                   

Савченку О.Ю., який вручив відзнаку Міністра оборони України "Знак 

Пошани" ІВАНОВУ Олександру Сергійовичу, військовому комісару 

Миколаївського обласного військового комісаріату оперативного командування 

"Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України за особисті заслуги у 

професійній підготовці, самовідданість і стійкість, виявлені під час виконання 

військового обов’язку, за досягнення високої бойової та мобілізаційної 

готовності у підпорядкованих військових комісаріатах області, забезпечення 

обороноздатності України. 

Голова облдержадміністрації Савченко О.Ю. висловив подяку на адресу 

Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України 

та усім, хто долучився до формування Державного бюджету України на                  

2017 рік. 

 

Далі продовжено розгляд питань порядку денного. 

 

 

12. СЛУХАЛИ:  
 

Про обласний бюджет Миколаївської області на 2017 рік. 

 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

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

блок"), Савченко О.Ю. - голова облдержадміністрації,  Фроленко В.О. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Вовненко Є.В. (політична партія 
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"Опозиційний блок"), Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

З урахуванням пропозицій депутатів, внесених під час обговорення, 

проведено голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 0 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

У роботі сесії оголошено перерву. 

 

Після перерви на сесії зареєструвалися 43 депутати. 

 

 

 Далі продовжено розгляд питань порядку денного. 

 

 

13. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження трудових відносин з директором підприємства 

комунальної власності області "Фармація". 

 

 Доповідач: Відіна О.В.  – начальник управління з питань майна 

комунальної власності області  департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Невінчанний М.А. (позафракційний), Олабін В.В. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Бонь В.В. – заступник голови обласної 

ради,  Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 2 

"всього" – 43 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 

 

 

14. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження строку дії рішення обласної ради від 25 грудня 2014 року 

№ 9 "Про підтримку комунального підприємства "Миколаївкнига" 

Миколаївської обласної ради". 

 

 Доповідач: Відіна О.В.  – начальник управління з питань майна 

комунальної власності області  департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 41 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається). 

 

 

15. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31. 

 

 Доповідач: Відіна О.В.  – начальник управління з питань майна 

комунальної власності області  департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

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

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

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 
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"утримались" – 7 

"не голосували" - 1 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається). 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  

 

Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на отримання 

спеціального дозволу на користування надрами. 

 

Доповідач: Слиш В.Р. –  провідний геолог Південно-Української 

гідрогеологічної експедиції. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 44 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається). 

 

 

17. СЛУХАЛИ:  
 

Про припинення діяльності тимчасової контрольної комісії з питань 

взаємодії з правоохоронними органами. 

 

 Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

  

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

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

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 
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"утримались" – 7 

"не голосували" - 1 

"всього" – 43 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається). 

 

 

18. СЛУХАЛИ:  

 

Про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради. 

 

 Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 3 

"всього" – 41 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

 Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"),  

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 2 

"всього" – 40 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається). 



24 

 

 

 

20. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

 Доповідач: Каськова Г.Л. – заступник директора департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 3 

"всього" – 40 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається). 

 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного театру ляльок. 

 

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 40 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається). 
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22. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Миколаївської обласної філармонії. 

 

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

Проведено 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 № 22 додається). 

 

 

23. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру. 

  

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

Проведено 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 № 23 додається). 
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24. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Миколаївського академічного українського 

театру драми та музичної комедії. 

 

 Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

Проведено 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 № 24 додається). 

 

 

25. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного онкологічного 

диспансеру Миколаївської обласної ради. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 40 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається). 
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26. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївського обласного бюро судово-медичної 

експертизи та  внесення змін до його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 41 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається). 

 

 

27. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївського обласного дитячого туберкульозного 

санаторію "Дубки" - закладу комунальної власності області та 

затвердження його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 41 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається). 
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28. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївської обласної дитячої лікарні 

Миколаївської обласної ради  та затвердження її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 41 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається). 

 

 

29. СЛУХАЛИ:  
 

Про інформацію щодо звільнення з посад керівників закладів охорони 

здоров’я області, що належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Невінчанний М.А. (позафракційний),                    

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

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

 

У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Олабін В.В. 

запропонував оприлюднити та провести публічно конкурс на заміщення 

вакантних посад керівників закладів охорони здоров'я області на базі 

профільної постійної комісії обласної ради. 

З урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено 

голосування за допомогою електронної системи для голосування за прийняття 

проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 24 

"проти" – 2 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 8 

"всього" – 41 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

30. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївського обласного наркологічного 

диспансеру – закладу комунальної власності області та внесення змін до 

його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається). 

 

 

31. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 2 – 

закладу комунальної власності області  та внесення змін до її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається). 

 

 

32. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївської обласної станції переливання крові – 

закладу комунальної власності області та внесення змін до її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається). 

 

 

33. СЛУХАЛИ:  

 

Про перейменування Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1 та 

внесення змін до її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 
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"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається). 

 

 

34. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївського обласного дитячого кардіоревма-

тологічного санаторію "Південний" - закладу комунальної власності 

області та  внесення змін до його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування обласного протитуберкульозного диспансеру – 

закладу комунальної власності області та внесення змін до  його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 
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"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається). 

 

 

36. СЛУХАЛИ:  

 

Про перейменування обласної  наукової медичної бібліотеки та внесення 

змін до її Статуту.  

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено 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 № 36 додається). 

 

 

37. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного шкірно-

венерологічного диспансеру Миколаївської обласної ради. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 
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"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається). 

 

 

38. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування обласної бази спеціального медичного постачання – 

закладу комунальної власності області та внесення змін до її Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

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

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

  

Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради                      

Олабін В.В. запропонував передбачити у новій редакції Статуту обласної бази 

спеціального медичного постачання обов'язкову умову для призначення на 

посаду керівника цього закладу - наявність не менш як п'яти років стажу роботи 

на керівних посадах. 

Голова обласної ради Москаленко В.В. надала відповідь, зазначивши, що 

ця пропозиція може бути врахована за умови відповідності її вимогам чинного 

законодавства. 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 5 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається). 

 

 

39. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївського обласного госпіталю ветеранів війни 

Миколаївської обласної ради та внесення змін до його Статуту.  

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 39 додається). 

 

 

40. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївського обласного центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф – закладу комунальної власності області 

та внесення змін до його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 40 додається). 

 

 

41. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївської обласної лікарні - закладу 

комунальної власності області та внесення змін до її Статуту.  

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 41 додається). 

 

 

42. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування обласного Центру медико-соціальної експертизи – 

закладу комунальної власності області  та затвердження його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 42 додається). 

 

 

43. СЛУХАЛИ:  
 

Про перейменування Миколаївського обласного центру здоров’я – 

установи комунальної власності області та внесення змін до його Статуту. 

 

 Доповідач: Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 43 додається). 

 

 

44. СЛУХАЛИ:  

 

Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 

управління поліції охорони у Миколаївській області. 

 

 Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

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

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

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 3 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 44 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 

України та Прем’єр-міністра України щодо підтримки галузі лісового 

господарства Миколаївської області. 

 

 Доповідач: Лесик В.В. – тимчасово виконуюча обов’язки першого 

заступника начальника Миколаївського управління 

лісового та мисливського господарства. 
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В обговоренні взяли участь: Паламарюк П.М. (політична партія "Опозиційний 

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

голова обласної ради. 

 У ході обговорення проекту Звернення депутат обласної ради Палама-

рюк П.М. порушив питання щодо ситуації, яка склалася в галузі лісового 

господарства Миколаївської області. Вніс пропозицію заслухати керівництво 

Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства у 

зв'язку зі складністю ситуації, яка на сьогодні має місце в галузі лісового 

господарства Миколаївської області. 

 Депутат обласної ради Кормишкін Ю.А. порушив питання щодо 

висловлення недовіри керівнику Миколаївського обласного управління 

лісового та мисливського господарства, поведінка якого є переконливим 

свідченням неповаги до депутатського корпусу обласної ради 

Підбиваючи підсумки роботи десятої сесії Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання, головуюча Москаленко В.В.  привітала усіх присутніх у 

сесійному залі з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Побажала 

міцного здоров'я, життєвої наснаги, успіхів у справах робочих і в особистому 

житті. 

 

На цьому роботу десятої сесії Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання завершено. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

  

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 
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