
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

23 лютого 2017 року № 11 

          м.Миколаїв         

Одинадцята сесія обласної ради  

сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед початком роботи одинадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання голова обласної ради Москаленко В.В. повідомила про вручення 

державних відзнак і нагород, яких удостоєні кращі представники 

територіальних громад Миколаївської області. 

 

Указом Президента України за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність почесне звання "Заслужений працівник культури України" 

присвоєно: 

 

ЖАДИК Надії Григорівні, старшому викладачеві Миколаївського коледжу 

культури і мистецтв; 

 

ОСТАФІЙЧУК Тетяні Григорівні, директорові комунальної установи 

"Централізована бібліотечна система" Вітовського району Миколаївської 

області. 

 

Почесне звання "Заслужений артист України" присвоєно ЩЕСНЯКУ 

Олександру Петровичу, артисту-вокалісту Миколаївського академічного 

українського театру драми та музичної комедії. 

 

Указом Президента України за значний особистий внесок у розвиток 

агропромислового виробництва, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

самовіддану працю почесне звання "Заслужений працівник сільського 

господарства України" присвоєно ПОГОРЄЛОВУ Андрію Володимировичу, 

директорові державного підприємства "Племрепродуктор "Степове" 

Миколаївського району Миколаївської області. 
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Указом Президента України за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю почесне звання "Заслужений працівник транспорту 

України" присвоєно ВОЛЧЕНКУ Павлу Леонтійовичу, начальникові служби 

товариства "Алан-Техно" Вітовського району Миколаївської області. 

 

Почесні відзнаки та квіти нагородженим вручили перший заступник 

голови облдержадміністрації Бонь В.В. та голова обласної ради                    

Москаленко В.В. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток сільського господарства та  соціальної сфери району, благодійну 

депутатську діяльність, спрямовану на моральну і матеріальну підтримку 

виборців територіальної громади 

 

Почесною грамотою обласної ради нагороджено: 

 

БІЛОКОНЕНКО 

Наталю Яківну 

 

- депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання 

САДРІДІНОВА 

Тахіра Шамсідіновича 

 

- депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання 

ФРОЛЕНКА 

Володимира Олександровича 

- депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

Почесні грамоти та квіти нагородженим вручили голова обласної ради                    

Москаленко В.В. та перший заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В.  

 

Від імені депутатського корпусу обласної ради Москаленко В.В. привітала 

нагороджених, побажала їм життєвої наснаги, щастя, добра і нових трудових 

здобутків в ім'я України. 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення сесії. 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі обласної 

ради, за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 45 

Відсутні з поважних причин - 19.  
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Одинадцяту 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. 

 

Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

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

Воронок А.В. (політична партія "Українське об'єднання  патріотів – "УКРОП").  

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням проекту порядку денного і регламенту роботи 

одинадцятої  сесії обласної ради сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. 

повідомила про зняття з розгляду на сесії ряду питань та включення додатково 

до порядку денного сесії деяких питань. 

Зокрема, головуюча повідомила, що за пропозицією облдержадміністрації 

у зв'язку з необхідністю доопрацювання з розгляду на сесії знято питання "Про 

припинення юридичної особи – Миколаївського обласного комунального 

підприємства "Облпаливо". 

 

У зв'язку з необхідністю доопрацювання та ретельного вивчення членами 

робочої групи з числа депутатів обласної ради, - зазначила головуюча, - з 

розгляду на сесії знято питання, які стосуються оголошення ландшафтних 

заказників, а саме: 

 

"Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

"Новобірзулівський" у Баштанському районі Миколаївської області"; 

 

"Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Сергіївський" в 

Братському районі Миколаївської області"; 

 

"Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Лагодівський" у 

Казанківському районі Миколаївської області"; 

 

"Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Каньйон річки 

Чичиклія" у Веселинівському районі Миколаївської області". 
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 Згідно з рішенням президії обласної ради та у зв'язку з необхідністю 

доопрацювання, - продовжила далі головуюча, - на розгляд одинадцятої сесії 

обласної ради вирішено не вносити такі питання: 

 

"Про погодження клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

"Кашперівський камінь" на отримання спеціального дозволу на користування 

надрами"; 

 

"Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 

госпрозрахунковій організації "ГМР"; 

 

"Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській районній 

організації Українського товариства мисливців та рибалок". 

 

Депутатами – членами постійної комісії обласної ради з питань соціальної 

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

та туризму, - зробила акцент головуюча, - відпрацьовано текст Звернення 

депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та обласних рад  щодо відтермінування створення 

госпітальних округів, яке додатково включено до порядку денного одинадцятої 

сесії обласної ради. 

 

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 до проекту 

порядку денного додатково включено питання "Про інформацію прокурора 

Миколаївської області Дунаса  Тараса Омеляновича про результати діяльності 

прокуратури Миколаївської області у 2016 році", - підкреслила головуюча. 

 

Крім того, за результатами обговорення на президії обласної ради до 

проекту порядку денного сесії додатково включено питання "Про обрання 

першого заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання"  та  

"Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання", - підсумувала голова обласної ради Москаленко В.В. 

 

В обговоренні проекту порядку денного одинадцятої сесії обласної ради 

взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),                 

Невінчанний М.А. (позафракційний), Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"),  Ясинський О.М. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Сторчеус В.О. (політична партія 

"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Бонь В.В. – перший заступник 

голови облдержадміністрації. 
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У ході обговорення проекту порядку денного депутатами обласної ради 

було внесено ряд конкретних пропозицій, зокрема: 

 

депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала включити до порядку 

денного чергової сесії обласної ради сьомого скликання, яка відбудеться у 

березні 2017 року, такі питання: 

 

про звіт облдержадміністрації щодо виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 

"Миколаївщина-2017"; 

 

про ситуацію зі станом автомобільних доріг загального користування у 

Миколаївській області; 

 

про хід виконання рішення обласної ради від 10 листопада 2016 року № 8               

"Про звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров'я у лікарняних закладах 

Миколаївської області"; 

 

про роботу комунальних підприємств Миколаївської області. 

 

Внесла пропозицію включити до порядку денного одинадцятої  сесії 

обласної ради розділ "Різне". 

 

У ході обговорення депутат обласної ради Невінчанний М.А. 

запропонував включити до порядку денного сесії питання щодо: 

 

ефективності використання комунального майна та створення комісії з вивчення 

питання стосовно можливості повернення обласній раді делегованих 

повноважень з управління майном спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області; 

 

створення тимчасової комісії з метою вивчення питання стосовно використання 

майна комунальної власності (холодильників та приміщень моргу) радником 

голови обласної ради Оксаною Корсак. 

 

Зазначив, що кадрові питання, які внесені на розгляд сесії, всупереч 

чинному законодавству не розглядалися на засіданнях усіх постійних комісій 

обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Фроленко В.О.  запропонував змінити черговість 

розгляду питань у порядку денному одинадцятої сесії: другим та третім 

розглянути питання про обрання першого заступника та заступника голови 
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обласної ради, четвертим – питання про звіт голови Миколаївської обласної 

ради. 

 

Депутат обласної ради Ніколенко А.А. порушив питання стосовно 

включення до порядку денного одинадцятої сесії питання про погодження 

клопотання ТОВ "Кашперівський камінь" на розробку Кашперівського 

родовища вапняків у Новоодеському районі та надання у користування 

мисливських угідь. 

 

Депутат обласної ради Сторчеус В.О. вніс пропозицію включити до  

порядку денного одинадцятої сесії Звернення депутатської фракції політичної 

партії "Укроп" щодо підтримки торговельної блокади на сході України. 

Запропонував також розглянути звернення мешканців с.Калинівка Вітовського 

району, у якому йдеться про наміри Миколаївського міського голови             

Сєнкевича О.Ф. розмістити нове міське кладовище на території Воскресенської 

об'єднаної територіальної громади Вітовського району Миколаївської області. 

Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення порядку денного, 

проголосовано за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Першою проголосовано пропозицію депутата Демченко Т.В. щодо 

включення до порядку денного одинадцятої сесії розділу "Різне". 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 50 

 

Наступними проголосовано пропозиції депутата Невінчанного М.А. щодо: 

 

1) створення комісії з метою вивчення питання стосовно можливості 

повернення обласній раді делегованих повноважень з управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області; 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 3 

"утримались" – 11 

"не голосували" - 2 

"всього" – 50 
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2) створення тимчасової комісії з метою вивчення питання стосовно 

використання майна комунальної власності (холодильників та приміщень 

моргу) радником голови обласної ради Оксаною Корсак. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 1 

"утримались" – 16 

"не голосували" - 4 

"всього" – 50 

 

 Далі на голосування поставлено пропозицію депутата Фроленка В.О. 

щодо у черговості розгляду питань порядку денного одинадцятої сесії. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 19 

"проти" – 14 

"утримались" – 11 

"не голосували" - 6 

"всього" – 50 

 

Останньою проголосовано пропозицію депутата Сторчеуса В.О. щодо 

підтримки торговельної блокади на сході України. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 11 

"проти" – 3 

"утримались" – 14 

"не голосували" - 22 

"всього" – 50 

 

Далі проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття порядку денного в цілому з доповненнями. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 16 

"всього" – 50 
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До порядку денного одинадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. Про визнання повноважень депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання замість тих, які вибули. 

 

Доповідач: Пономаренко І.М. - голова Миколаївської обласної виборчої 

комісії. 

 

2. Про звіт голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання      

Москаленко В.В. 

 

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

 

3. Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

4. Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

5. Про інформацію прокурора Миколаївської області Дунаса Т.О. про результати 

діяльності прокуратури Миколаївської області у 2016 році. 

 

          Доповідач: Дунас Т.О. – прокурор Миколаївської області. 

 

6. Про затвердження Програми створення страхового фонду документації 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

 

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

надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 

 

7. Про продовження строку дії на період до 2017 року включно обласної 

Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – виконуючий обов’язки начальника управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації. 
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8. Про внесення змін до Статуту обласної офтальмологічної лікарні 

Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – виконуючий обов’язки начальника управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації. 

 

9. Про затвердження Статуту Миколаївського обласного центру паліативної 

допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – виконуючий обов’язки начальника управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації. 

 

10. Про внесення змін до Статуту Очаківської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

11. Про внесення змін до Статуту Шевченківської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

12. Про внесення змін до Статуту Широколанівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Веселинівського району Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

13. Про внесення змін до Статуту Вознесенської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів "Обдарованість" Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

14. Про внесення змін до Статуту Миколаївської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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15. Про внесення змін до Статуту Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Снігурівського району Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

16. Про внесення змін до Статуту Мішково-Погорілівської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

17. Про внесення змін до Статуту Володимирівської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

18. Про внесення змін до Статуту Первомайської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

19. Про призначення Рослякова С.М. на посаду директора комунального закладу 

культури "Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна". 

 

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

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

20. Про призначення Ткаченко Н.В. на посаду директора Миколаївської обласної 

бібліотеки для юнацтва. 

 

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

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

21. Про призначення Михайлова В.А. на посаду директора комунального закладу 

культури "Миколаївський обласний краєзнавчий музей". 

 

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

національностей та релігій облдержадміністрації. 
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22. Про призначення Берсона М.С. на посаду директора - художнього керівника 

Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. 

 

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

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

23. Про призначення Терещенко В.П. на посаду директора - художнього керівника 

Миколаївського обласного театру ляльок. 

 

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

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

24. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського обласного 

центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. 

 

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

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

25. Про призначення Жайворонок Т.А. на посаду директора Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна. 

 

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

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

26. Про надання згоди на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу 

обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальної громади м.Миколаєва та вихід зі складу 

засновників обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго". 

 

Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. 

 

27. Про інформацію щодо звільнення директора комунального підприємства 

"Профілактична дезінфекція". 

 

Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

28. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2017 році. 

 

Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 
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29. Про інформацію щодо звільнення директора регіонального ландшафтного 

парку "Гранітно-степове Побужжя". 

 

Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

30. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

31. Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання на 2017 рік. 

 

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

 

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

 

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

 

33. Про внесення змін до Положення про відзнаку Миколаївської обласної ради – 

"За заслуги перед Миколаївщиною". 

 

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

 

34. Про зняття з контролю рішень обласної ради. 

 

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

 

35. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо відтермінування 

створення госпітальних округів. 

 

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

 

РІЗНЕ. 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 

Про визнання повноважень депутатів Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання замість тих, які вибули. 

 

Доповідач: Пономаренко І.М. - голова Миколаївської обласної виборчої 

комісії. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

Голова обласної ради Москаленко В.В. вручила новообраним депутатам 

обласної ради Бассу В.А., Крету Ю.В. та Поліщук Т.М. посвідчення, значки 

депутата обласної ради та картки для поіменного голосування. 

Проведено повторну реєстрацію депутатів обласної ради. На сесії 

зареєструвалися 53 депутати. 

Далі продовжено розгляд питань порядку денного. 

 

 

2.  СЛУХАЛИ:  

 

Про звіт голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання      

Москаленко В.В. 

 

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

 

В обговоренні взяли участь: Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Невінчанний М.А. 

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

Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний блок"), Ніколенко А.А. 

(політична партія "ВО "Батьківщина"),  Рубський Г.І. (політична партія 

"Відродження"), Марін Г.А. (політична партія "Українське об’єднання             

патріотів – "УКРОП"), Невеселий В.В. (політична партія "Відродження"),              

Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації. 

 

 У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

внесено суттєві пропозиції, зокрема: 

 

депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала у проекті рішення про звіт 

голови Миколаївської обласної ради зазначити щодо: 
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організації контролю за раніше прийнятими рішеннями обласної ради; 

 

відновлення співпраці з органами місцевого самоврядування нижчого рівня. 

 

Внесла пропозицію доповнити проект рішення новим пунктом такого 

змісту: 

 

"Голові обласної ради врахувати всі зауваження та пропозиції, висловлені 

депутатами обласної ради". 

 

 Депутат обласної ради Олабін В.В. запропонував пункт 1 проекту 

рішення обласної ради "Про звіт голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання Москаленко В.В." викласти у такій редакції:  

 

"Визнати роботу голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

Москаленко Вікторії Вікторівни незадовільною". 

 

Депутат обласної ради Рубський Г.І. звернув увагу на те, що депутатська 

фракція партії "Відродження" під час голосування з питання "Про звіт голови 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання Москаленко В.В." одноголосно 

висловить свою позицію "проти". 

 

 Пропозиції депутатів обласної ради Демченко Т.В. та Олабіна В.В. 

поставлено на голосування. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування пропозицію Демченко Т.В. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 15 

"всього" – 51 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за пропозицію Олабіна В.В. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 8 

"проти" – 15 

"утримались" – 13 

"не голосували" - 15 

"всього" – 51 
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 З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами, 

проведено голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 1 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 6 

"всього" – 51 

 З урахуванням голосів депутатської фракції "Відродження" свій голос 

"проти" висловили п'ять депутатів обласної ради. 

 Підтримали проект рішення та проголосували "за" 35 депутатів обласної 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

            Далі головуюча повідомила про розгляд двох наступних питань порядку 

денного, які додатково включені до порядку денного одинадцятої сесії, - "Про 

обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання" та "Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання". 

Головуюча повідомила, що на посаду першого заступника голови 

Миколаївської обласної ради запропоновано кандидатуру Кухти І.В., депутата 

обласної ради від політичної партії "Блок Петра Порошенка Солідарність". 

На посаду заступника голови Миколаївської обласної ради запропоновано 

кандидатуру Кротова А.О., депутата обласної ради від політичної партії 

"Опозиційний блок". 

З метою економії часу запропоновано об'єднати дві процедури таємного 

голосування та провести таємне голосування по двох кандидатах одночасно із 

застосуванням окремих бюлетенів. 

За результатами проведення таємного голосування вирішено прийняти два 

окремих рішення - "Про обрання першого заступника голови Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання" та "Про обрання заступника голови 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання". 

Відповідно до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

для організації та проведення таємного голосування з обрання першого 

заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання та 

заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання, визнання 

його результатів обрано лічильну комісію з таємного голосування в кількості               

7 депутатів. 

Склад лічильної комісії з обрання першого заступника голови 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання та заступника голови 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання затверджено одноголосно. 
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Члени лічильної комісії збираються для проведення першого засідання з 

організації таємного голосування. 

 

У роботі сесії оголошено перерву. 

Після перерви на сесії зареєструвався 51 депутат. 

 

Згідно з протоколом № 1 засідання лічильної комісії Миколаївської 

обласної ради головою лічильної комісії обрано депутата Рубського Г.А., 

секретарем – депутата Білоконенко Н.Я. 

 

Далі голова лічильної комісії Рубський Г.І. ознайомив присутніх з 

відпрацьованим  лічильною комісією зразком бюлетеня, що буде виготовлений 

на папері зеленого кольору, для проведення таємного голосування з обрання 

першого заступника голови обласної ради. 

Зразок бюлетеня для таємного голосування з обрання першого заступника 

голови обласної ради затверджено одноголосно. 

 

Далі голова лічильної комісії Рубський Г.І. ознайомив присутніх з 

відпрацьованим  лічильною комісією зразком бюлетеня, що буде виготовлений 

на папері жовтого кольору, для проведення таємного голосування з обрання 

заступника голови обласної ради. 

Зразок бюлетеня для таємного голосування з обрання заступника голови 

обласної ради затверджено одноголосно. 

 

Голова лічильної комісії Рубський Г.І. повідомив, що за пропозицією 

голови обласної ради до бюлетеня для таємного голосування з обрання першого 

заступника голови обласної ради внесено кандидатуру Кухти І.В. 

До бюлетеня для таємного голосування з обрання заступника голови 

обласної ради внесено кандидатуру Кротова А.О. 

 

Лічильна комісія розпочинає роботу з виготовлення бюлетенів для 

проведення таємного голосування з обрання з обрання першого заступника 

голови обласної ради та заступника голови обласної ради. 

 

Далі голова лічильної комісії Рубський Г.І. оголосив порядок проведення 

таємного голосування з обрання першого заступника голови обласної ради та 

заступника голови обласної ради. 

Оголошено про початок проведення таємного голосування з обрання 

першого заступника голови обласної ради та заступника голови обласної ради. 

Перед початком голосування кандидат на посаду першого заступника 

голови обласної ради Кухта І.В. заявив про можливий конфлікт інтересів у разі 

його участі в таємному голосуванні з питання про обрання його першим 

заступником голови обласної ради. 
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Кандидат на посаду заступника голови обласної ради Кротов А.О. також 

заявив про можливий конфлікт інтересів у разі його участі в таємному 

голосуванні з питання про обрання його заступником голови обласної ради. 

 

3. СЛУХАЛИ:  
 

Про обрання першого заступника голови Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

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

 

Проведено таємне голосування за кандидатуру Кухти І.В. на посаду  

першого заступника голови обласної ради та за кандидатуру Кротова А.О. на 

посаду  заступника голови обласної ради. 

Слово для оголошення протоколу № 2 засідання лічильної комісії надано 

голові лічильної комісії Рубському Г.І., який оголосив результати таємного 

голосування з обрання першого заступника голови обласної ради. 

 

Підсумки таємного голосування: 
 

загальний склад обласної ради                                                  -  64 
 

кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування          - 64 

 

кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені 

для таємного голосування,                                                                       - 51                                                                    
 

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування  - 13 
 

кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці, - 51  
 

кількість недійсних бюлетенів                                                    -  4 

 

"ЗА"                    - 35 

"НЕ ПІДТРИМУЮ"   - 16  

   

  Згідно з результатами таємного голосування, - повідомив голова лічильної 

комісії Рубський Г.І., - першим заступником голови  Миколаївської обласної  

ради  сьомого скликання обрано Кухту Івана Васильовича. 

 

 Слово надано новообраному першому заступнику голови  обласної  ради 

Кухті І.В.  який висловив подяку депутатському корпусу за виявлену довіру та 

підтримку. 

 Далі перший заступник голови  обласної  ради   Кухта І.В. склав Присягу 

посадової особи місцевого самоврядування. 
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 Новообраного першого заступника голови  обласної  ради   Кухту І.В. 

запрошено зайняти місце в президії сесії обласної ради. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  
 

Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

Слово для оголошення протоколу № 2 засідання лічильної комісії надано 

голові лічильної комісії Рубському Г.І., який оголосив результати таємного 

голосування з обрання заступника голови обласної ради. 

 

Підсумки таємного голосування: 

 

загальний склад обласної ради                                                  -  64 

 

кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування          - 64 

 

кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені 

для таємного голосування,                                                                       - 51                                                                    

 

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування  - 13 

 

кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці, - 51  

 

кількість недійсних бюлетенів                                                    -  2 

 

"ЗА"                    - 36 

"НЕ ПІДТРИМУЮ"   - 15  
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  Згідно з результатами таємного голосування, - повідомив голова лічильної 

комісії Рубський Г.І., - заступником голови  Миколаївської обласної  ради  

сьомого скликання обрано Кротова Андрія Олександровича. 

 

 Слово надано новообраному заступнику голови  обласної  ради              

Кротову А.О., який висловив подяку колегам-депутатам за вияв довіри та 

підтримку. 

 Далі заступник голови  обласної  ради   Кротов А.О. склав Присягу 

посадової особи місцевого самоврядування. 

 Новообраного заступника голови  обласної  ради   Кротова А.О. 

запрошено зайняти місце в президії сесії обласної ради. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про інформацію прокурора Миколаївської області Дунаса Т.О. про 

результати діяльності прокуратури Миколаївської області у 2016 році. 

 

          Доповідач: Дунас Т.О. – прокурор Миколаївської області. 

 

В обговоренні взяли участь: Невеселий В.В. (політична партія 

"Відродження"),  Колесніков В.В. (політична партія "Українське об’єднання             

патріотів – "УКРОП"), Невінчанний М.А. (позафракційний), Олабін В.В. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Ковальчук П.В. (політична партія 

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

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

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

 

 У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради                  

Невеселий В.В. порушив питання щодо необхідності розроблення обласної 
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Програми по боротьбі з наркоманією та можливості проведення 

правоохоронними органами перевірки за повідомленням. 

 

 Депутат обласної ради Фроленко В.О. порушив питання щодо вибіркового 

відкриття проваджень стосовно незаконного захоплення земельних ділянок на 

території Чорноморського узбережжя у Березанському районі Миколаївської 

області. 

 

З урахуванням обговорення проведено голосування за допомогою 

електронної системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної 

ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Програми створення страхового фонду документації 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

 

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

надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 

 

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

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

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 45 

 



21 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження строку дії на період до 2017 року включно обласної 

Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 

року. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – виконуючий обов’язки начальника управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації. 

 

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

держава"), Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації,             

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Під час обговорення проекту рішення депутатом обласної ради               

Демченко Т.В. було внесено такі пропозиції: 

 

продовжити строк дії обласної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на період до 2019 року включно; 

 

 пункту 3 проекту рішення викласти у такій редакції: 

 

"Обласній державній адміністрації під час внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2017 рік за рахунок вільних залишків коштів 

обласного бюджету, які утворилися за станом на 01 січня 2017 року, 

передбачити кошти на фінансування заходів Програми з урахуванням внесених 

доповнень, визначивши головним розпорядником коштів управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

Обласній державній адміністрації проінформувати депутатський корпус 

обласної ради про виконання зазначеного рішення обласної ради у ІІІ кварталі 

2017 року". 

 

Пропозиції депутата обласної ради Демченко Т.В. проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 7 

"всього" – 45 
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З урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено 

голосування за допомогою електронної системи для голосування за прийняття 

проекту рішення обласної ради в цілому з доповненнями. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту обласної офтальмологічної лікарні 

Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – виконуючий обов’язки начальника управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ:  
  

Про затвердження Статуту Миколаївського обласного центру паліативної 

допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – виконуючий обов’язки 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" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

 

10. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Статуту Очаківської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки 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" - 9 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається). 

 

 

11. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Шевченківської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

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

"Опозиційний блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 

 

 

12. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Широколанівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Веселинівського району 

Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

 

13. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Вознесенської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів "Обдарованість" Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 



25 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 

 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Статуту Миколаївської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки 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" - 8 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається). 

 

 

15. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Новопетрівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Снігурівського району Миколаївської 

обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається). 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Статуту Мішково-Погорілівської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається). 

 

 

17. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Володимирівської загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району Миколаївської обласної 

ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається). 

 

 

18. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту Первомайської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – тимчасово виконуючий обов’язки директора 

департаменту освіти і науки 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" - 9 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається). 

 

 

19. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Рослякова С.М. на посаду директора комунального 

закладу культури "Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. 

Верещагіна". 

 

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. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається). 

 

 

20. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Ткаченко Н.В. на посаду директора Миколаївської 

обласної бібліотеки для юнацтва. 

 

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" - 9 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається). 

 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Михайлова В.А. на посаду директора комунального 

закладу культури "Миколаївський обласний краєзнавчий музей". 

 

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. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 13 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається). 

 

 

22. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Берсона М.С. на посаду директора - художнього 

керівника Миколаївського академічного українського театру драми та 

музичної комедії. 

 

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

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

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

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

Макарова Н.Л. – член спілки журналістів, Бонь В.В. – перший заступник голови 

облдержадміністрації, Луста В.В. (політична партія "Наш край"),   Талпа М.В. 

(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),  Москаленко В.В. – 

голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення проекту рішення запропоновано перенести це питання 

на розгляд чергової сесії обласної ради.                   

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 31 

"проти" – 0 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 7 

"всього" – 42 

 

 

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

Про призначення Терещенко В.П. на посаду директора - художнього 

керівника 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" - 4 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається). 

 

 

24. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського 

обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. 

 

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" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається). 
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25. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Жайворонок Т.А. на посаду директора Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна. 

 

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" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 42 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається). 
 

 

26. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання згоди на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу 

обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області у комунальну власність територіальної громади м.Миколаєва та 

вихід зі складу засновників обласного комунального підприємства 

"Миколаївоблтеплоенерго". 

 

Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства 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 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 42 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається). 
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27. СЛУХАЛИ:  
 

Про інформацію щодо звільнення директора комунального підприємства 

"Профілактична дезінфекція". 

 

Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається). 

 

 

28. СЛУХАЛИ:  
 

Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2017 році. 

 

Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 2 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається). 
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29. СЛУХАЛИ:  
 

Про інформацію щодо звільнення директора регіонального ландшафтного 

парку "Гранітно-степове Побужжя". 

 

Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

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

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

 У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Демченко Т.В. 

порушила питання про фінансування з державного та місцевих бюджетів 

регіональних ландшафтних парків та національних ландшафтних парків. 

 Запропонувала  профільній постійній комісії обласної ради спільно з 

облдержадміністрацією розглянути це питання. 

 

Проведено 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 № 28 додається). 

 

 

30. СЛУХАЛИ:  
 

Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

В обговоренні взяли участь: Каражей О.М. (політична партія "Блок 

Петра Порошенка "Солідарність"),  Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 Під час обговорення депутат обласної ради Каражей О.М. порушив 

питання щодо відсутності можливості публікації у районній газеті звіту 

депутата обласної ради про проведену ним роботу. 
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Проведено 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 № 29 додається). 

 

 

31. СЛУХАЛИ:  

 

Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання на                

2017 рік. 

 

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

 

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

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

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

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

голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради                      

Демченко Т.В. внесла пропозицію доповнити розділ 1 плану роботи Мико-

лаївської обласної ради сьомого скликання на 2017 рік такими питаннями: 

 

про звіт обласної державної адміністрації щодо виконання у 2016 році завдань 

та заходів Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської 

області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017"; 

 

про основні показники Програми економічного і соціального розвитку 

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

 

Депутат обласної ради Олабін В.В. запропонував у плані роботи 

Миколаївської обласної ради на 2017 рік чітко зазначити дати проведення сесій 

обласної ради та питання, які планується розглянути на них. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за пропозицію Демченко Т.В. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 6 

"всього" – 42 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за пропозицію Олабіна В.В. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 22 

"проти" – 0 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 14 

"всього" – 42 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається). 

 

Далі голова обласної ради Москаленко В.В. повідомила, що у зв'язку з 

обранням першого заступника та заступника голови обласної ради необхідно 

врегулювати питання щодо умов оплати їх праці. 

Запропоновано включити до порядку денного питання про умови оплати 

праці посадових осіб Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 

 

32. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 18 грудня 

2015 року № 6. 

 

Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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В обговоренні взяли участь: Луста В.В. (політична партія "Наш край"),   

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради Луста В.В. 

вніс пропозицію не надавати надбавку в розмірі 70 відсотків до посадового 

окладу заступнику голови обласної ради. 

 

Пропозицію депутата обласної ради Лусти В.В. проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 16 

"проти" – 13 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 7 

"всього" – 42 

 

 Перший заступник голови обласної ради Кухта І.В. та заступник голови 

обласної ради Кротов А.О. заявили про конфлікт інтересів, у зв'язку з чим вони 

утримуються під час голосування за проект рішення обласної ради. 

 

Далі проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 2 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 6 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

33. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

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

 

В обговоренні взяли участь: Бондар О.О. (політична партія                         

"ВО "Батьківщина"), Поліщук Т.М. (політична партія "ВО "Батьківщина"), 

Соколов М.В. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Фроленко В.О. 
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("Опозиційний блок"), Крет Ю.В. (політична партія "Відродження"),  

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Фроленко В.О. порушив питання щодо розподілу 

депутатів обласної ради по постійних комісіях обласної ради з урахуванням 

пропорційного представництва політичних партій (фракцій) у кожній постійній 

комісії.  

 

У ході обговорення депутатами обласної ради внесено пропозицію 

доопрацювати це питання та внести його на розгляд чергової сесії обласної 

ради. 

 

Проведено процедурне голосування шляхом підняття мандатів за 

доопрацювання та перенесення цього питання на розгляд чергової сесії 

обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

34. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Положення про відзнаку Миколаївської обласної 

ради – "За заслуги перед Миколаївщиною". 

 

Доповідач: 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" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається). 

 

 

35. СЛУХАЛИ:  

 

Про зняття з контролю рішень обласної ради. 

 

          Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається). 

 

 

36. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо 

відтермінування створення госпітальних округів. 

 

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

 

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

край"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Івануна І.В.  

(політична партія "ВО "Батьківщина"), Луста В.В. (політична партія "Наш 

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

 

У ході обговорення депутат обласної ради Закусілов А.М. порушив 

питання про внесення поправки до тексту Звернення депутатів Миколаївської 

обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

обласних рад щодо відтермінування створення госпітальних округів та 

створення в області на базі центральних районних лікарень та міських лікарень 

шести, а не чотирьох госпітальних округів. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала  у  Зверненні 

депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та обласних рад щодо відтермінування створення 

госпітальних округів зазначити не відтермінування створення, а відмову у 

створенні госпітальних округів. 

 

Голова обласної ради Москаленко В.В. запропонувала змінити назву  

Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України та обласних рад  про призупинення дії всіх 
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нормативно-правових актів, які на сьогодні регулюють створення госпітальних 

округів. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 42 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається). 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

Слово надано депутату обласної ради Кравченку М.А., який висловив 

свою точку зору з приводу політики начальника управління культури 

Димитрова М.Ф. та обласної державної адміністрації по відношенню до 

Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. 

Наголосив, що робота начальника управління культури облдержадміністрації  

побудована на інтригах і брехні. Звинуватив начальника управління культури у 

подвійних стандартах та упередженій політиці, яка вносить дисбаланс у роботу 

закладів культури. 

 

Виступили: Фроленко В.О., Луста В.В., Бонь В.В., Каймаразов М.Д. 

 

Продовжуючи ведення сесії, голова обласної ради Москаленко В.В. 

зачитала заяву депутата обласної ради Олабіна В.В. про вихід зі складу 

депутатської фракції "Опозиційний блок" та повідомила про входження 

новообраних депутатів обласної ради Басса В.А. та Крета Ю.В. до складу 

депутатської фракції партії "Відродження", що створена в Миколаївській 

обласній раді. 

 

 Далі слово надано депутату обласної ради Сторчеусу В.О. (політична 

партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),  який оголосив текст 

Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки торговельної 

блокади на сході України.  

Виступаючий оголосив також текст звернення мешканців с.Калинівка 

Вітовського району Миколаївської області щодо намірів Миколаївського 

міського голови Сєнкевича О.Ф. розташувати нове міське кладовище на 
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території Воскресенської об'єднаної територіальної громади поблизу села 

Калинівка. 

 

Слово надано депутату обласної ради Ковальчуку П.В., який у своєму 

виступі порушив проблемні питання закладів освіти Новоодеського району. 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. підбила підсумки розгляду питань, 

включених до порядку денного одинадцятої сесії Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання, і оголосила роботу пленарного засідання завершеною. 

 

Лунає Державний Гімн України. 

  

 

 

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


