
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

30 березня 2017 року № 12 

          м.Миколаїв         

Дванадцята сесія обласної ради  

сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

Перед тим, як розпочати дванадцяту сесію обласної ради сьомого 

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

державних відзнак та нагород. 

 

Указом Президента України за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та 

професійну майстерність орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено Берсона 

Миколу Семеновича, директора Миколаївського академічного українського 

театру драми та музичної комедії, народного артиста України. 

 

Указом Президента України за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну 

працю орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено Степанця Юрія 

Борисовича, голову районної організації ветеранів і учасників АТО 

Центрального району м.Миколаєва, заступника Миколаївського міського 

голови. 

 

Орденом княгині Ольги III ступеня  нагороджено Білу Тетяну Валеріївну, 

волонтера, голову правління акціонерного товариства "Хлібозахист", 

м.Миколаїв. 

 

Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоєно Богуну 

Петру Михайловичу, директорові Миколаївської спеціалізованої I–III ступенів 

школи № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу 

Миколаївської міської ради. 

 

Почесне звання "Заслужений працівник сільського господарства України" 

присвоєно Тютюннику Сергію Миколайовичу, директорові сільськогоспо-

дарського підприємства "Агро-Урожай". 
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Почесне звання "Заслужений працівник культури України" присвоєно 

Твердій Тетяні Василівні, директорові Центральної міської бібліотеки                 

імені М.Л.Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих 

м.Миколаєва. 

 

Почесні державні нагороди та квіти вручив голова обласної державної 

адміністрації Савченко О.Ю. 

 

За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Збройних Сил 

України та територіальної оборони Миколаївщини, всебічну підтримку і щиру 

турботу про побут захисників Батьківщини відзнакою Миколаївської обласної 

ради - "За заслуги перед Миколаївщиною ІІ ступеня" розпорядженням голови 

обласної ради нагороджено Савченка Олексія Юрійовича, голову 

Миколаївської обласної державної адміністрації. 

 

Голова обласної ради Москаленко В.В. вручила Савченку О.Ю. медаль та 

квіти. 

 

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток 

Миколаївської області, національної освіти, виховання і навчання молодого 

покоління, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 

87-річчя від дня народження  Почесною грамотою обласної ради нагороджено  

Захарченка Олексія Гавриловича, кандидата економічних наук, доцента 

кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств 

Миколаївського національного аграрного університету. 

 

Голова обласної ради Москаленко В.В. вручила заслуженому ювілярові 

Почесну грамоту та квіти. 

 

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

нагороджених, побажала міцного здоров'я, життєвого оптимізму, творчих 

успіхів та подякувала за активну діяльність, спрямовану на поліпшення життя 

громади Миколаївської області. 

 

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 - 50 

Відсутні з поважних причин - 14.  

 



3 

 

Дванадцяту 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. 

 

У роботі сесії взяли участь народні депутати України Вадатурський А.О. 

та Підберезняк В.І. 

 

Головуюча Москаленко В.В. повідомила про набрання чинності Закону 

України, відповідно до якого для осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, які вперше подають щорічні декларації, 

строк подання електронних декларацій продовжено до 01 травня 2017 року.  

Для осіб, які вже подавали електронні декларації, строк їх подання не 

змінився - до 01 квітня 2017 року. 

 

Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

кількості 2-х депутатів: Джупінін Ю.В. (політична партія "Українське 

об'єднання  патріотів – "УКРОП"), Невеселий В.В. (політична партія 

"Відродження"). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням проекту порядку денного і регламенту роботи 

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

повідомила, що за результатами обговорення на президії обласної ради та 

відповідно до подання голови облдержадміністрації до проекту порядку 

денного сесії включено такі питання: 

 

"Про визнання Російської Федерації державою-агресором"; 

 

"Про скасування рішення обласної ради сьомого скликання від 10 червня 2016 

року № 18"; 

 

"Про надання гірничого відводу товариству з обмеженою відповідальністю 

"Південний кар'єр" для розробки родовища пісків Вознесенське – 1"; 

 

"Про звіт начальника державної екологічної інспекції у Миколаївській області 

Бабенка Віталія Анатолійовича"; 
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"Про невиконання Скорим Миколою Вікторовичем обов’язків депутата 

обласної ради". 

 

До обласної ради, - продовжила далі головуюча, - надійшов депутатський 

запит від депутата обласної ради Соколова Михайла Володимировича щодо 

підтримки депутатською фракцією "ВО "Батьківщина" Звернення до Верховної 

Ради України стосовно продовження заборони на відчуження 

сільськогосподарських земель. Це питання розглядалося у постійних комісіях за 

поданням депутата обласної ради Ясинського Олександра Миколайовича та 

включено до проекту порядку денного сесії. 

Депутат обласної ради Фроленко Володимир Олександрович у своєму 

депутатському запиті порушує питання щодо необхідності виділення коштів з 

обласного бюджету на придбання вакцин для немовлят та дітей раннього віку з 

метою профілактики вірусного гепатиту В. 

У розділі "РІЗНЕ", зазначила Москаленко В.В., - пропонується заслухати 

ряд інших депутатських запитів та звернень депутатів обласної ради. 

 

В обговоренні проекту порядку денного дванадцятої сесії обласної 

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

Чорний С.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), 

Невінчанний М.А. (позафракційний), Олабін В.В. (позафракційний), Чіпак І.І. 

(політична партія "Наш край"),  Вовненко Є.О. (політична партія "Опозиційний 

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

 

У ході обговорення проекту порядку денного депутатами обласної ради 

було внесено ряд суттєвих пропозицій, зокрема депутат обласної ради 

Демченко Т.В. запропонувала: 
 

включити до порядку денного дванадцятої сесії депутатський запит про 

відзначення 80-річчя від дня утворення Миколаївської області; 
 

розглянути питання порядку денного № 3 "Про невиконання Скорим М.В. 

обов’язків депутата обласної ради" згідно з Регламентом Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання на засіданнях постійних комісій та внести на 

розгляд чергової сесії обласної ради; 
 

розглянути питання порядку денного № 23 "Про хід виконання рішень обласної 

ради, пов’язаних із ситуацією, що склалася в дорожньому господарстві, та 

критичний стан доріг державного значення у Миколаївській області" одразу 

після питань, які стосуються призначення керівників ряду комунальних 

закладів; 
 

звернулася до народних депутатів України з пропозицією щодо створення у 

Верховній Раді України робочої групи з метою вирішення питань, які 

стосуються ремонту доріг Миколаївської області. 
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 Депутат обласної ради Чорний С.В. запропонував виключити з порядку 

денного сесії обласної ради сьомого скликання питання "Про скасування 

рішення обласної ради сьомого скликання від 10 червня 2016 року № 18",  "Про 

надання гірничого відводу ТОВ "Південний кар'єр" для розробки родовища 

пісків Вознесенське – 1" та розглянути їх на засіданнях постійних комісій з 

подальшим внесенням на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Невінчанний М.А. висловив  свою думку стосовно 

включення до порядку денного  сесії питання "Про визнання Російської 

Федерації державою-агресором". Зазначив, що це питання не належить до 

повноважень обласної ради. Запропонував питання порядку денного № 17,                

№ 21, № 23 розглянути після питання "Про призначення Берсона М.С. на 

посаду директора - художнього керівника Миколаївського академічного 

українського театру драми та музичної комедії". 

 

Депутат обласної ради Олабін В.В. звернув увагу на порушення вимог 

Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Регламенту 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання, згідно з яким проекти рішень 

обласної ради повинні бути оприлюднені не пізніш як за 20 робочих днів до 

початку пленарного засідання ради. Наголосив, що питання не пройшли 

попереднє обговорення в постійних комісіях обласної ради, у зв'язку з чим 

запропонував зняти з розгляду на сесії питання, внесені обласною державною 

адміністрацією на президії обласної ради, зокрема:  
 

"Про визнання Російської Федерації державою-агресором"; 
 

"Про невиконання Скорим М.В. обов’язків депутата обласної ради"; 
 

"Про скасування рішення обласної ради сьомого скликання від 10 червня       

2016 року № 18"; 
 

"Про надання гірничого відводу ТОВ "Південний кар'єр" для розробки 

родовища пісків Вознесенське – 1"; 
 

"Про звіт начальника державної екологічної інспекції у Миколаївській області 

Бабенка В.А." 

 

 Депутат обласної ради Вовненко Є.О. запропонував розглянути у розділі 

"Різне" питання, яке стосується нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 25 листопада 2016 року № 489 "Про затвердження Порядку 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів". 

 

Пропозиції депутатів внесені в ході обговорення порядку денного, 

проголосовано за допомогою електронної системи для голосування. 
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Першою на голосування поставлено пропозицію депутата Демченко Т.В. 

щодо включення до порядку денного дванадцятої сесії обласної ради питання 

про відзначення 80-річчя від дня утворення Миколаївської області. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 18 

"всього" – 48 

 

Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради                

Чорного С.В. щодо виключення з порядку денного дванадцятої сесії у зв'язку з 

тим, що не було розглянуто на засіданнях постійних комісій, таких питань: 
 

"Про скасування рішення обласної ради сьомого скликання від 10 червня             

2016 року № 18"; 
 

"Про надання гірничого відводу ТОВ "Південний кар'єр" для розробки 

родовища пісків Вознесенське – 1". 
 

 Підсумки голосування: 

"за" – 25 

"проти" – 4 

"утримались" – 14 

"не голосували" - 15 

"всього" – 58 

 

 Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Невінчанного М.А. щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного 

сесії. 
 

 Підсумки голосування: 

"за" – 8 

"проти" – 5 

"утримались" – 23 

"не голосували" - 22 

"всього" – 58 
 

 Наступною на голосування поставлено пропозицію депутата обласної 

ради Олабіна В.В. щодо виключення з порядку денного деяких питань, які 

внесені на розгляд сесії з порушенням вимог чинного законодавства. 
 

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 4 

"утримались" – 4 
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"не голосували" - 13 

"всього" – 58 
 

 Останньою проголосовано пропозицію депутата обласної ради              

Демченко Т.В. щодо черговості розгляду питання, включеного до порядку 

денного під № 23 "Про хід виконання рішень обласної ради, пов’язаних із 

ситуацією, що склалася в дорожньому господарстві, та критичний стан доріг 

державного значення у Миколаївській області" та внесення ряду суттєвих 

пропозицій до цього проекту рішення. 
 

 Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 0 

"утримались" – 8 

"не голосували" - 16 

"всього" – 56 

 

 Голова обласної державної адміністрації Савченко О.Ю. звернувся до 

присутніх у сесійному залі депутатів та висловив свою думку з приводу змін, 

внесених до порядку денного дванадцятої сесії,  зокрема щодо зняття з розгляду 

на сесії п'яти питань, внесених обласною державною адміністрацією на президії 

обласної ради. 

 Далі голова облдержадміністрації Савченко О.Ю., голови 

райдержадміністрацій та керівники департаментів, управлінь 

облдержадміністрації, у тому числі ті, які визначені доповідачами з питань 

порядку денного дванадцятої сесії, залишили сесійний зал обласної ради. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття порядку денного дванадцятої сесії з доповненнями в 

цілому. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 12 

"всього" – 56 
 

До порядку денного дванадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. 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. 
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2. Про призначення Баланської О.Ю. на посаду начальника Миколаївського 

обласного центру здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

3. Про призначення Георгієва П.В. на посаду головного лікаря Миколаївського 

обласного протитуберкульозного диспансеру Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

4. Про призначення Георгієвої Т.А. на посаду головного лікаря Миколаївського 

обласного дитячого туберкульозного санаторію "Дубки" Миколаївської 

обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

5. Про призначення Кобилянського А.М. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної стоматологічної поліклініки Миколаївської обласної 

ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

6. Про призначення Литвинової О.І. на посаду головного лікаря Миколаївського 

обласного Будинку дитини. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

7. Про призначення Мироненка О.К. на посаду головного лікаря обласного центру 

медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

8. Про призначення Оришаки Л.Л. на посаду директора обласної наукової 

медичної бібліотеки Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 
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9. Про призначення Рилькової К.А. на посаду головного лікаря обласної 

офтальмологічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

10. Про призначення Самойлова А.Л. на посаду головного лікаря Миколаївського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 
 

11. Про призначення Шеремет Л.В. на посаду головного лікаря Миколаївської 

обласної психіатричної лікарні № 1 Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

12. Про хід виконання рішень обласної ради, пов’язаних із ситуацією, що склалася 

в дорожньому господарстві, та критичний стан доріг державного значення у 

Миколаївській області. 

 

 

13. Про звіт щодо виконання у 2016 році основних показників та заходів Програми 

економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 

"Миколаївщина-2017" та показники на 2017 рік. 

 

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

 

14. Про виконання Комплексної програми соціального захисту населення 

"Турбота" у 2014-2016 роках. 

 

Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 
 

15. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення 

"Турбота" на період до 2020 року. 

 

Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

Доповідач: Крістенко А.В. – заступник начальника служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області. 
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16. Про внесення змін до обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на 

період до 2020 року. 

 

Доповідач: Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

 

17. 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". 

 

Доповідач: Кіндратів В.З. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

18. Про реорганізацію (перетворення) Миколаївського базового медичного 

коледжу в Миколаївський інститут медсестринства Миколаївської обласної 

ради та затвердження його Статуту 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

19. Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від                                     

18 грудня 2015 року № 6. 

 

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

 

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

 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

 

21. Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 

 

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

 

22. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських 

земель. 

 

          Доповідач: Ясинський О.М. – заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань аграрної політики, земельних 

відносин та соціального розвитку села. 
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1. 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. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 53 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 2 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

 

2.  СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Баланської О.Ю. на посаду начальника Миколаївського 

обласного центру здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 55 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 1 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 
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3. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Георгієва П.В. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру 

Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Георгієвої Т.А. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію "Дубки" 

Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 53 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 3 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 
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5. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Кобилянського А.М. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної стоматологічної поліклініки Миколаївської 

обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 55 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 1 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Литвинової О.І. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного Будинку дитини. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

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

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

 

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

порушив питання щодо блокування управлінням капітального будівництва 

облдержадміністрації грошових коштів, виділених для Миколаївського 

обласного Будинку дитини. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 53 

"проти" – 0 
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"утримались" – 0 

"не голосували" – 3 

"всього" – 56 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Мироненка О.К. на посаду головного лікаря обласного 

центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 55 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 1 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Оришаки Л.Л. на посаду директора обласної наукової 

медичної бібліотеки Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 52 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 4 

"всього" – 56 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ:  
  

Про призначення Рилькової К.А. на посаду головного лікаря обласної 

офтальмологічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 54 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 2 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

 

10. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Самойлова А.Л. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 53 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 3 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається). 
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11. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Шеремет Л.В. на посаду головного лікаря Миколаївської 

обласної психіатричної лікарні № 1 Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 54 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 2 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 

 

 До головуючої Москаленко В.В. з проханням надати слово звернувся 

депутат обласної ради Фроленко В.О., який вніс пропозицію заслухати на 

наступній сесії обласної ради звіт начальника управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко В.В., озвучила 

наступне за черговістю питання, включене до порядку денного дванадцятої 

сесії, але звернула увагу на те, що посадові особи – доповідачі з питань порядку 

денного дванадцятої сесії залишили сесійний зал обласної ради. 

 

 

12. СЛУХАЛИ:  
 

Про хід виконання рішень обласної ради, пов’язаних із ситуацією, що 

склалася в дорожньому господарстві, та критичний стан доріг державного 

значення у Миколаївській області. 

 

 

В обговоренні взяли участь: Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Кухта ВІ.В. – перший заступник голови обласної ради, Марін Г.А.  

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

(політична партія "ВО "Батьківщина"),  Невінчанний М.А. (позафракційний), 

Чмирь С.М. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Ясинський О.М. (політична 

Доповідач: Крістенко А.В. – заступник начальника служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області. 
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партія "Опозиційний блок"), Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Талпа М.В. (політична партія "ВО "Батьківщина"),  Демченко Т.В. 

(політична партія "Нова держава"), Рубський Г.І. (політична партія 

"Відродження"),  Олабін В.В. (позафракційний), Москаленко В.В. – голова 

обласної ради. 

  

Під час обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

внесено ряд конкретних пропозицій. 

 Зокрема, перший заступник голови обласної ради Кухта І.В. запропонував 

звернутися до Міністерства інфраструктури України та Укравтодору щодо 

відсутності співпраці служби автомобільних доріг у Миколаївській області з 

депутатським корпусом обласної ради та ігнорування посадовими особами 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області пленарного засідання 

обласної ради, на якому розглядалося питання, пов'язане з критичним станом 

доріг державного значення у Миколаївській області. 

 

Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для 

голосування: 

  

 Підсумки голосування: 

 "за" – 50 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 54 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. внесла до проекту рішення такі 

пропозиції: 

 

1) пункт 1 викласти у такій редакції: "Визнати стан автомобільних доріг 

державного значення, що проходять територією Миколаївської області, вкрай 

катастрофічним"; 
 

2) виключити з тексту рішення пункт 2 та пункт 3; 
 

3) довести до відома Міністерства інфраструктури України та ДП "Укравтодор" 

про ігнорування посадовими особами служби автомобільних доріг у 

Миколаївській області засідання дванадцятої сесії обласної ради та про 

відсутність співпраці у вирішенні питання, яке стосується катастрофічного 

стану автомобільних доріг державного значення у Миколаївській області. 
 

4) звернутися до Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства інфраструктури та Державного агентства автомобільних доріг 

України щодо термінового виділення достатнього фінансового ресурсу                

(обсягу коштів) на ремонт доріг державного значення у Миколаївській області 

2017 року. 
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Пропозиції депутата Демченко Т.В. проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

Перша пропозиція – щодо виключення з тексту рішення пункту 3. 

 

Підсумки голосування: 

          "за" – 23 

"проти" – 2 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 22 

"всього" – 54 

 

 Друга пропозиція – щодо термінового виділення коштів на ремонт доріг 

державного значення. 

 

Підсумки голосування: 

          "за" – 51 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 54 

 

 Третя пропозиція – щодо звернення до відповідного територіального 

підрозділу Державної аудиторської служби України у Миколаївській області 

стосовно перевірки обсягу робіт, виконаних службою автомобільних доріг у 

Миколаївській області та ДП "Миколаївоблавтодор" протягом 2016 року та у                

І кварталі 2017 року. 

 

Підсумки голосування: 

          "за" – 50 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 55 

 

Наступна пропозиція – щодо проведення виїзного пленарного засідання 

Миколаївської обласної ради у Кабінеті Міністрів України стосовно 

катастрофічного стану доріг у Миколаївській області. 

 

Підсумки голосування: 

          "за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 4 
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"не голосували" - 8 

"всього" – 55 

 

Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Кравченка М.А. щодо проведення до жовтня 2017 року двох пленарних засідань 

обласної ради з дорожніх питань. 

 

Підсумки голосування: 

          "за" – 38 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 16 

"всього" – 55 

Депутат обласної ради Олабін В.В. запропонував здійснювати розподіл 

коштів, які виділяються на ремонт автомобільних доріг, за участю 

облдержадміністрації та служби автомобільних доріг у Миколаївській області.  

 

Враховуючи пропозиції депутатів, внесені під час обговорення, проведено 

поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проекту рішення. 

 

 Підсумки голосування: 

 "за" – 51 

  "проти" – 0 

  "утримались" – 0 

  "не голосували" - 4 

  "всього" – 55 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

Слово для виступу надано народному депутату України Підберезняку В.І. 

Виступаючий підтримав пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення 

питання, яке стосується катастрофічного стану доріг державного значення в 

Миколаївській області. 

Наголосив, що необхідно не тільки вкладати кошти в дороги, але й 

контролювати їх використання та здійснювати ваговий контроль на 

автомобільних дорогах області. Запевнив, що порушить питання, пов'язане зі 

станом автомобільних доріг державного значення у Миколаївській області, на 

засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту. 

 

Далі слово надано народному депутату України Вадатурському А.О., 

який у ході виступу запропонував депутатам обласної ради звернутися до 

Прем'єр-міністра України щодо створення робочої групи з вивчення питання, 
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пов'язаного з катастрофічним станом автомобільних доріг державного значення 

в Миколаївській області, та надання оцінки кадровим рішенням.  

Вніс пропозицію стосовно того, щоб зобов'язати керівників головного 

управління Національної поліції та прокуратури Миколаївської області 

звітувати перед депутатами обласної ради щодо ходу розгляду кримінальних 

справ, пов'язаних зі зловживаннями в галузі дорожнього господарства. 

 

За пропозиціями депутатів у роботі сесії оголошено перерву. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

Проведено реєстрацію депутатів обласної ради за допомогою електронної 

системи для голосування. 

На сесії зареєструвалися 34 депутати. 

 

 

13. СЛУХАЛИ:  
 

Про звіт щодо виконання у 2016 році основних показників та заходів 

Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 

2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" та показники на 2017 рік. 

 

Визначений доповідач Кушнір О.В. - заступник голови облдерж-

адміністрації відсутній у сесійному залі. 

 

У зв'язку з тим, що доповідач з цього питання залишив сесійний зал 

обласної ради, депутатами обласної ради запропоновано таку редакцію проекту 

рішення: 
 

1. Враховуючи, що питання стосовно заслуховування звітів про виконання 

програм соціально-економічного розвитку належить до питань, які вирішуються 

виключно на пленарних засіданнях обласної ради, зважаючи на важливість 

розгляду цього питання для подальшого соціально-економічного розвитку 

Миколаївської області вважати, недопустимим ігнорування доповідачем – 

відповідною посадовою особою облдержадміністрації розгляду цього питання 

на пленарному засіданні дванадцятої сесії Миколаївської обласної ради. 
 

2. Заслухати на черговій сесії обласної ради питання «Про звіт обласної 

державної адміністрації щодо виконання у 2016 році основних показників та 

заходів Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 

2015- 2017 роки «Миколаївщина-2017» та основні показники на 2017 рік». 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 6 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 

 

 

14. СЛУХАЛИ:  
 

Про виконання Комплексної програми соціального захисту населення 

"Турбота" у 2014-2016 роках. 

 

Визначений доповідач Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відсутня у 

сесійному залі. 
 

 Депутатами обласної ради запропоновано викласти проект рішення у 

такій редакції: 

 

1. Враховуючи, що питання стосовно заслуховування звітів про виконання 

цільових програм розвитку області належить до питань, які вирішуються 

виключно на пленарних засіданнях обласної ради, вважати неприпустимим 

ігнорування доповідачем – виконувачем обов'язків директора департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації        Бєлкіною Любов'ю 

Петрівною розгляду цього питання на пленарному засіданні дванадцятої сесії 

Миколаївської обласної ради. 

2. Заслухати звіт про виконання Комплексної програми соціального 

захисту населення «Турбота» у 2014-2016 роках на черговій сесії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається). 



22 

 

15. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2020 року. 

 

Визначений доповідач Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відсутня у 

сесійному залі. 

 

 Депутатами обласної ради запропоновано викласти проект рішення у 

такій редакції: 

 

1. Вважати неприпустимим ігнорування доповідачем – виконувачем 

обов'язків директора департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації Бєлкіною Любов'ю Петрівною розгляду цього питання на 

пленарному засіданні дванадцятої сесії Миколаївської обласної ради. 

 

2. Розглянути питання «Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року» на черговій 

сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається). 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на 

період до 2020 року. 

 

Визначений доповідач Бєлкіна Л.П. – виконуючий обов’язки директора 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відсутня у 

сесійному залі. 

 



23 

 

 Депутатами обласної ради запропоновано викласти проект рішення у 

такій редакції: 

 

1. Вважати неприпустимим ігнорування доповідачем – виконувачем 

обов'язків директора департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації Бєлкіною Любов'ю Петрівною розгляду цього питання на 

пленарному засіданні дванадцятої сесії Миколаївської обласної ради. 

 

2. Розглянути питання «Про внесення змін до обласної Програми 

«Безбар’єрна Миколаївщина» на період до 2020 року» на черговій сесії 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 6 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається). 

 

 

17. СЛУХАЛИ:  
 

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". 

 

Визначений доповідач Кушнір О.В., - заступник голови 

облдержадміністрації відсутній у сесійному залі. 

 

Депутатами обласної ради запропоновано викласти проект рішення у 

такій редакції: 

 

1. Враховуючи, що питання стосовно заслуховування звітів про виконання 

рішень ради належить до питань, які вирішуються виключно на пленарних 

засіданнях обласної ради, вважати неприпустимим ігнорування доповідачем – 

відповідною посадовою особою обласної державної адміністрації розгляду 

цього питання на пленарному засіданні дванадцятої сесії Миколаївської 

обласної ради. 
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2. Заслухати звіт 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» на черговій сесії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається). 

 

 

18. СЛУХАЛИ:  
 

Про реорганізацію (перетворення) Миколаївського базового медичного 

коледжу в Миколаївський інститут медсестринства Миколаївської 

обласної ради та затвердження його Статуту 

 

Визначений доповідач Дячук Ю.К. – заступник начальника управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації відсутній у сесійному залі. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається). 
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19. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від                                     

18 грудня 2015 року № 6. 

 

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

 

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. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

   

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається). 

 

 

20. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради. 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Боднар Н.О. (політична партія "Блок Петра 

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

 

Проведено поіменне  голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається). 
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СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських 

земель. 

 

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

 

В обговоренні взяли участь: Марін Г.А. (політична партія "Українське 

об’єднання патріотів – "УКРОП"),  Ясинський О.М. (політична партія 

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (текст Звернення додається). 

 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 

 

Доповідач: Демченко Т.В. - депутат обласної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Кравченко М.А. (політична партія 

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

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 48 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається). 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

 Головуюча озвучила депутатське звернення депутата обласної ради 

Фроленка В.О., у якому йдеться про внесення змін до Програми економічного і 

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

2017" щодо вжиття заходів з метою придбання за кошти обласного бюджету 

вакцин проти гепатиту В для забезпечення життєво необхідних потреб немовлят 

і дітей раннього віку та виділення фінансових асигнувань на ці цілі. 

 

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

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

 

 У ході обговорення депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала 

депутатам обласної ради проаналізувати інформацію, надану управлінням 

охорони здоров'я облдержадміністрації, щодо фінансування протягом 2016 року 

усіх медичних програм.  

 

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

 

обласній державній адміністрації надати пропозиції про фінансування з 

обласного бюджету тих медичних препаратів, які недофінансовуються або 

взагалі не фінансуються за рахунок фінансування, передбаченого у державних 

медичних програмах. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття доручення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 48 

 

Доручення занесено до протоколу дванадцятої сесії обласної ради. 

 

Слово надано заступнику голови обласної ради Кротову А.О., який 

повідомив про проведення 12 квітня цього року дня обласної ради у м.Очаків та 

Очаківському районі та звернувся до депутатів з пропозицією взяти участь у 

цьому заході. 
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Слово надано депутату обласної ради Вовненку Є.О., який звернувся із 

депутатським зверненням щодо застосування примітки наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від  25 листопада 2016 року  № 489 

"Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів" в частині застосування коефіцієнта зі значенням 2,0 для  земельних 

ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного 

кадастру, та  у разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру 

відсутній код класифікації видів цільового призначення земель,   запропонував 

розглянути це питання на черговому засіданні постійної комісії обласної ради з 

питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села за 

його участю. 

Далі слово надано депутату обласної ради Ясинському О.М., який 

повідомив про критичну ситуацію, що склалася у Вітовській центральній 

районній лікарні у зв'язку з неперерахуванням 6,5 млн. гривень з міського 

бюджету м.Миколаєва на підтримку життєдіяльності цієї лікарні, в результаті 

чого лікарі не можуть отримати заробітну плату. Запропонував звернутися до 

Миколаївської міської ради з пропозицією вишукати необхідні кошти для  

вирішення цієї важливої проблеми. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за пропозицію депутата обласної ради Ясинського О.М. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 48 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. повідомила, що порядок денний 

пленарного засідання дванадцятої сесії Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання вичерпано. 

На цьому роботу дванадцятої сесії завершено. 

 

Лунає Державний Гімн України. 

  

 

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


