
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

27 липня 2017 року № 14 

          м.Миколаїв         

Чотирнадцята позачергова сесія 

обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед початком роботи чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. запропонувала вшанувати 

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

державний суверенітет та територіальну цілісність нашої держави на сході 

України. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Далі головуюча повідомила про вручення державних відзнак та нагород 

кращим представникам територіальних громад Миколаївської області та 

депутатського корпусу обласної ради. 

 

За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу 

Миколаївщини, високий професіоналізм,  самовіддану плідну працю, активну 

життєву позицію відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед 

Миколаївщиною" IІ ступеня нагороджено: 

 

БІЛОКОНЕНКО 

Наталію Яківну 

 

- депутата  обласної ради шостого та сьомого 

скликань, директора  товариства з додатковою 

відповідальністю "Південний колос" Новоодеського 

району Миколаївської області 

 

КОСТЕРЧУКА 

Андрія Івановича  

- депутата  Очаківської районної ради, директора  

приватного сільськогосподарського підприємства 

"Україна" Очаківського району Миколаївської 

області. 
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За вагомий особистий внесок у розвиток та збереження театрального 

мистецтва Миколаївщини, високу професійну майстерність, активну життєву 

позицію відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед 

Миколаївщиною" IІ ступеня  нагороджено ГУПАЛО Лілію Володимирівну, 

режисера народного молодіжного театру "Парадокс" обласного Палацу 

культури. 

 

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток 

Миколаївщини, забезпечення реалізації державницької політики у сфері 

державного управління, зміцнення демократичної та правової України, високу 

професійну майстерність Подяку голови Миколаївської обласної  державної 

адміністрації оголошено: 

 

ДЕМЧУКУ 

Олександру Миколайовичу 

- голові Вітовської районної державної 

адміністрації 

 

ФІЛІМОНОВУ 

Анатолію Вадимовичу 

- голові Веселинівської районної державної 

адміністрації. 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. висловила привітання на адресу 

депутатів обласної ради, які відзначали свій день народження у міжсесійний 

період. 

 

Головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення чотирнадцятої 

позачергової сесії обласної ради. 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

 Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 46 

Відсутні з поважних причин - 18.  

 

Чотирнадцяту позачергову 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. 
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Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у кількості 

2-х депутатів: Каражей О.М. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"),  Бєлава В.О. (політична партія "Опозиційний блок"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням проекту порядку денного та регламенту роботи 

чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко В.В. 

повідомила, що у зв'язку з необхідністю доопрацювання 

облдержадміністрацією було вирішено зняти з розгляду на чотирнадцятій 

позачерговій сесії обласної ради питання "Про затвердження Порядку 

відбору, надання та умов використання коштів субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого 

розвитку". 

 

За ініціативи постійної комісії обласної з питань законності, депутатської 

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

місцевого самоврядування та засобами масової інформації, а також рішення 

президії обласної ради, - продовжила далі головуюча, - до проекту порядку 

денного сесії включено питання "Про створення тимчасової комісії з питань 

децентралізації влади та об’єднання територіальних громад з числа 

депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання". 

 

На засіданні президії обласної ради, - зазначила головуюча, - було 

оголошено низку депутатських запитів, запропонованих до розгляду на 

чотирнадцятій позачерговій сесії обласної ради. 

Також до секретаріату сесії, - продовжила далі Москаленко В.В., - 

надійшли депутатські запити від депутатів Маріна Г.А, Поліщук Т.М.,  

Резнікова І.Б., Вовненка Є.В., Соколова М.В., які будуть розглядатися сьогодні  

у розділі "Різне". 

 

В обговоренні проекту порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії 

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

Резніков І.Б. (політична партія "Опозиційний блок"), Олабін В.В. 

(позафракційний), Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації,  

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

голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення проекту порядку денного чотирнадцятої позачергової 

сесії обласної ради депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала 

включити до порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради 

депутатський запит про припинення практики проведення позачергових сесій 

обласної ради, на розгляд яких без дотримання відповідної процедури 
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вносяться надважливі питання, що потребують предметного, детального 

вивчення та прийняття виважених рішень. 

 

Депутат обласної ради Резніков І.Б. звернувся з пропозицією щодо 

включення до порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради 

депутатського запиту про недотримання посадовими особами Миколаївської 

облдержадміністрації вимог Бюджетного кодексу України та Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" в частині забезпечення ефективного 

використання фінансових ресурсів. 

 

Депутат обласної ради Олабін В.В. запропонував включити до порядку 

денного сесії питання про необхідність вивчення ситуації щодо здійснення 

незаконної діяльності на території публічного акціонерного товариства 

"Миколаївський суднобудівний завод "Океан". 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії 

обласної ради з доповненнями в цілому. 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 20 

"всього" – 56 

 

До порядку денного чотирнадцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання включено такі питання: 

 

1. Про призначення Губанова С.М. на посаду директора Миколаївського 

базового медичного коледжу. 

 

 Доповідач: 

 

Левченко Л.В. – в.о. заступника начальника 

управління охорони здоров'я облдержадміністрації.  

 

2. Про призначення Присяжнюк О.Г. на посаду директора комунального вищого 

навчального закладу "Первомайський  медичний коледж". 

 

 Доповідач: Левченко Л.В. – в.о. заступника начальника 

управління охорони здоров'я облдержадміністрації.  

 

3. Про призначення Добкіної М.М. на посаду директора комунального закладу 

культури "Обласний палац культури". 

 

 Доповідач: Поддубна Л.О. – в.о. начальника управління культури, 
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 національностей та релігій облдержадміністрації.  

 

4. Про продовження трудових відносин з директором комунального 

підприємства   "Госптехобслуговування" Миколаївської обласної ради. 

 

 Доповідач: Кухта І.В.   – перший заступник голови обласної ради.  

 

5. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення  "Турбота" на період до 2020 року. 

 

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

соціального захисту населення   

облдержадміністрації. 

 

6. Про внесення змін  до Програми  розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 

 Доповідач: Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації.  

 

7. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 

 

 Доповідач: Сікорський С.В. – в.о. начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації.  

 

8. Про внесення змін до обласного бюджету  Миколаївської області на 2017 рік.  

 Доповідач: Трайтлі О.О. – в.о. директора департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

9. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна                              

ДП "Миколаївський морський торговельний порт" та ДП "Адміністрація 

морських портів України" з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

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

соціального захисту населення   

облдержадміністрації. 

 

10. Про припинення юридичної особи - Миколаївського обласного 

комунального підприємства "Облпаливо". 

 

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

комунальної власності області департаменту 
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економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації.  

 

11. Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 23 лютого           

2017 року № 27. 

 

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

комунальної власності області департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації.  

 

12. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області у державну власність. 

 

 Доповідач: 

 

Левченко Л.В. – в.о. заступника начальника 

управління охорони здоров'я облдержадміністрації.  

 

13. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з державної 

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської  області. 

 

 Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань 

фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

 

14. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва. 

 

 Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань 

фізичної культури і спорту облдержадміністрації.  

 

15. Про внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 

громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

 

 Доповідач: Фісун Р.П.  – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації.  

 

 

 

16. Про затвердження обласної Цільової програми територіальної оборони у 

Миколаївській області на 2017-2018 роки. 
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 Доповідач: Фісун Р.П.  – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації.  

 

17. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії для 

забезпечення добору та просування по службі працівників патрульної поліції 

Управління патрульної поліції в місті Миколаєві Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України. 

 

 Інформує: Талпа М.В. – голова постійної комісії обласної ради.  

 

18. Про організацію підготовки Антикорупційної програми Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 

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

 

19. Про врегулювання умов оплати праці голови обласної ради, заступників 

голови обласної ради. 

 

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

 

 

20. Про внесення доповнень до рішення обласної ради від 23 лютого  2017 року 

№ 30 "Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання на 2017 

рік". 

 

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

 

21. Про встановлення розміру земельного податку для земель 

сільськогосподарського призначення (ріллі). 

 

 Доповідач: Піскун О.В. – директор департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 

22. Про створення тимчасової комісії з питань децентралізації влади та 

об’єднання територіальних громад з числа депутатів Миколаївської обласної 

ради сьомого скликання.  

 

 Інформує: Каражей О.М. – депутат обласної ради.  

 

 

23. Про  Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України стосовно внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
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встановлення ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь. 

 

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

 

24. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України та Державного концерну "Укроборонпром" щодо вирішення питання 

погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державного 

підприємства "Суднобудівний завод ім. 61 комунара". 

 

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

 

25. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б, Кабінету Міністрів України та народних депутатів 

України, щодо внесення змін до маршрутного коридору ремонтно-

відновлювальних робіт на автомобільній дорозі "Львів - Тернопіль - 

Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв". 

 

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

 

26. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562. 

 

 Інформує: Сторчеус В.О. – депутат обласної ради.  

 

Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Губанова С.М. на посаду директора Миколаївського 

базового медичного коледжу. 
 

 Доповідач: 

 

Левченко Л.В. – в.о. заступника начальника 

управління охорони здоров'я облдержадміністрації.  

 

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" - 10 

"всього" – 56 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

  
 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Присяжнюк О.Г. на посаду директора комунального 

вищого навчального закладу "Первомайський  медичний коледж". 

 

 Доповідач: 

 

Левченко Л.В. – в.о. заступника 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 № 2 додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про призначення Добкіної М.М. на посаду директора комунального 

закладу культури "Обласний палац культури". 

 

 Доповідач: 

 

 

Поддубна Л.О.  –  в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій 

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 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Про продовження трудових відносин з директором комунального 

підприємства   "Госптехобслуговування" Миколаївської обласної ради. 

 

 Доповідач: Кухта І.В.   – перший заступник голови обласної ради.  

 

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). 

 
  

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення  "Турбота" на період до 2020 року. 

 

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

соціального захисту населення   

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (позафракційний),                     

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

заступник голови облдержадміністрації, Невінчанний М.А. (позафракційний), 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 9 
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"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

  

6. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін  до Програми  розвитку освіти Миколаївської області на 

2017-2021 роки. 

 

 Доповідач: Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації.  

 

В обговоренні взяли участь: Дранов В.І. (політична партія 

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

Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації, Воронок А.В. 

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

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

ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення з урахуванням пропозицій, внесених 

депутатами, обласною радою надано таке доручення: 

 

Виконавчому апарату обласної ради підготувати інформаційного листа на 

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо визначення 

понять "депутатський запит", "депутатське звернення" відповідно до Закону 

України "Про статус депутатів місцевих рад", строків їх відпрацювання та 

надання відповідей на них. 

 

 Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).  

 

 

7. СЛУХАЛИ: 
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Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 

 

 Доповідач: Сікорський С.В. – в.о. начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації.  

 

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

держава"), Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації, Крет Ю.В. 

(політична партія "Відродження"), Невінчанний М.А. (позафракційний), 

Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Марін Г.А. (політична 

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

обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради                

Демченко Т.В. та Кравченком М.А. запропоновано повернутися до контролю за 

виконанням рішень обласної ради, які стосуються стану автомобільних доріг у 

Миколаївській області, та провести на початку вересня 2017 року сесію 

обласної ради з розглядом одного питання – про стан автомобільних доріг у 

Миколаївській області. 

 

Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради, проведено 

поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласного бюджету  Миколаївської області на 

2017 рік.  

 

 Доповідач: Трайтлі О.О. – в.о. директора департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (позафракційний),                     

Лучний М.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Кравченко М.А. 
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(політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова 

держава"), Кушнір О.В. - заступник голови облдержадміністрації, Барна Ф.П. 

(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Бондар О.О. 

(політична партія "ВО "Батьківщина"),  Москаленко В.В. – голова обласної 

ради. 

 

 Під час обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

внесено конкретні пропозиції, зокрема:  

 

депутат обласної ради Олабін В.В. запропонував кошти субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку 

розподілити пропорційно між 64 депутатами обласної ради на виконання 

депутатами обласної ради доручень виборців згідно з програмами, 

затвердженими обласною радою на 2017 рік; 

 

депутат обласної ради Кравченко М.А. порушив питання щодо строку надання 

депутатам обласної ради графіка використання коштів на виконання депутатами 

обласної ради доручень виборців згідно з програмами, затвердженими 

обласною радою на 2017 рік. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 17 

"всього" – 54 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна                              

ДП "Миколаївський морський торговельний порт" та ДП "Адміністрація 

морських портів України" з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

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

соціального захисту населення   

облдержадміністрації. 

В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (позафракційний),                

Сторчеус В.О. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), 
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Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Кухта І.В. – перший 

заступник голови обласної ради, Демченко Т.В. (політична партія "Нова 

держава"), Бонь В.В. – перший заступник голови облдержадміністрації, 

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

(політична партія "ВО "Батьківщина"), Матвєєва Г.П. – в.о. головного лікаря 

медичного центру державного  підприємства "Адміністрація морських портів 

України", Москаленко В.В. – голова обласної ради,  Невінчанний М.А. 

(позафракційний), Луста В.В. (політична партія "Наш край"), Кіндратів В.З. - 

заступник голови облдержадміністрації. 

 

У ході активного обговорення цього питання депутат обласної ради 

Сторчеус В.О. звернув увагу на те, що під час підготовки проекту рішення не 

враховано думку профспілкового комітету працівників Миколаївського 

морського торговельного порту; порушив питання щодо ініціатора безоплатної  

передачі нерухомого майна та запропонував створити комісію з метою вивчення 

цього питання. 

 

Депутат обласної ради Кравченко М.А. озвучив звернення профспілкового 

комітету працівників Миколаївського морського торговельного порту, які 

звернулися за допомогою у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо медичного 

центру Миколаївської філії державного підприємства "Адміністрація морських 

портів України", та передачею його у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Миколаївської області. Запропонував зняти це питання з 

розгляду на сесії обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала доручити постійній 

комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва 

за участю представників депутатських фракцій, створених у Миколаївській  

обласній раді, вивчити це питання та прийняти виважене рішення. 

Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради в ході 

обговорення, проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 20 

"проти" – 8 

"утримались" – 10 

"не голосували" - 17 

"всього" – 55 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

10. СЛУХАЛИ: 
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Про припинення юридичної особи - Миколаївського обласного 

комунального підприємства "Облпаливо". 

 

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

комунальної власності області департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації.  

 

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" - 15 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 23 лютого           

2017 року № 27. 

 

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

комунальної власності області департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 
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Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у державну власність. 

 

 Доповідач: 

 

Левченко Л.В. – в.о. заступника 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 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна з державної 

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської  області. 

 

 Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань 

фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

 

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

Порошенка "Солідарність"), Невінчанний М.А. (позафракційний),                  

Кіндратів В.З. - заступник голови облдержадміністрації, Москаленко В.В. – 

голова обласної ради,   

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 19 

"всього" – 56 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва. 

 

 Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань 

фізичної культури і спорту облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 12 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласної Комплексної програми профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і 

свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

 

 Доповідач: Фісун Р.П.  – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 9 
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"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається). 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної Цільової програми територіальної оборони у 

Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

 

 Доповідач: Фісун Р.П.  – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 15 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається). 

 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 

Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 

для забезпечення добору та просування по службі працівників патрульної 

поліції Управління патрульної поліції в місті Миколаєві Департаменту 

патрульної поліції Національної поліції України. 

 

 Інформує: Талпа М.В. – голова постійної комісії обласної ради.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 13 
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"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається). 

 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 

Про організацію підготовки Антикорупційної програми Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 12 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається). 

 

 

19. СЛУХАЛИ: 

 

Про врегулювання умов оплати праці голови обласної ради, заступників 

голови обласної ради. 

 

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

 

Голова обласної ради Москаленко В.В., перший заступник голови 

обласної ради Кухта І.В. та заступник голови обласної ради Кротов А.О. 

заявили про наявний конфлікт інтересів під час розгляду цього питання та 

утримались від голосування за нього. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 1 

"утримались" – 3 
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"не голосували" - 10 

"всього" – 51 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається). 

 

  

20. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення доповнень до рішення обласної ради від 23 лютого  2017 року 

№ 30 "Про план роботи Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

на 2017 рік". 

 

 Доповідач: Москаленко В.В.  – голова 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" - 10 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається). 

 

 

21. СЛУХАЛИ: 

 

Про встановлення розміру земельного податку для земель 

сільськогосподарського призначення (ріллі). 

 

 Доповідач: Піскун О.В. – директор департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 

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" - 9 
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"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається). 

 

 

22. СЛУХАЛИ: 

 

Про створення тимчасової комісії з питань децентралізації влади та 

об’єднання територіальних громад з числа депутатів Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання.  

 

 Інформує: Каражей О.М. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання.  

 

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

"ВО "Батьківщина"), Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 16 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається). 

 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 

Про  Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України стосовно внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

встановлення ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь. 

 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 
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"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 14 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається). 

 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Державного концерну "Укроборонпром" щодо 

вирішення питання погашення заборгованості із заробітної плати 

працівникам державного підприємства "Суднобудівний завод                              

ім. 61 комунара". 

 

 Інформує: 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" - 6 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається). 

 

 

25. СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б, Кабінету Міністрів України та народних депутатів 

України, щодо внесення змін до маршрутного коридору ремонтно-

відновлювальних робіт на автомобільній дорозі "Львів - Тернопіль - 

Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв". 

 

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

 

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

Порошенка  "Солідарність"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), 
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Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації, Москаленко В.В. – 

голова обласної ради. 

 

  У ході обговорення цього питання депутат обласної ради Талпа М.В. 

запропонував доповнити заголовок Звернення словами "до народних депутатів 

України від Миколаївської області", а також вніс пропозицію у разі 

неможливості заміни маршрутного коридору зазначити у тексті Звернення 

інший варіант: "Умань – Первомайськ – Вознесенськ – Миколаїв". 

 

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" - 5 

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається). 

 

 

26. СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо підтримки законопроектів № 5561 та № 5562. 

 

 Інформує: Сторчеус В.О. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається). 

 

 

Розділ "РІЗНЕ" 
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 Головуюча Москаленко В.В. надала  слово депутату обласної ради  

Маріну Г.А. для оголошення депутатського запиту. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Маріна Г.А. 

 

 Інформує: Марін Г.А. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 6 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається). 

 

 

28. СЛУХАЛИ: 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Резнікова І.Б. 

 

 Інформує: Вовненко Є.В. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 56 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 0 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 
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Про усний депутатський запит депутата обласної ради Олабіна В.В. 

 

 Інформує: Олабін В.В. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 52 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 3 

"всього" – 56 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається). 

 

 Головуюча Москаленко В.В. повідомила, що до неї звернулися члени 

депутатської фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з проханням 

повторно поставити на голосування питання "Про надання згоди на безоплатну 

передачу нерухомого майна ДП "Миколаївський морський торговельний порт" 

та ДП "Адміністрація морських портів України" з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області", оскільки їхні голоси  не були враховані під час попереднього 

голосування за цей проект рішення у зв'язку з тим, що не спрацювала 

електронна система для голосування. 

 

 

30. СЛУХАЛИ: 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Поліщук Т.М. 

 

 Інформує: Поліщук Т.М. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

В обговоренні взяли участь: Жосан В.П. (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 
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"проти" – 3 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається). 

 

 

31. СЛУХАЛИ: 

 

Про усний депутатський запит депутата обласної ради Соколова М.В. 

 

 Інформує: Соколов М.В. - депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

Депутат обласної ради Соколов М.В. запропонував створити тимчасову 

комісію з числа депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання з 

розвитку комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради. 

 

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

Порошенка "Солідарність"), Бонь В.В. – перший заступник голови 

облдержадміністрації, Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

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

 

У ході дискусії, яка виникла під час обговорення, депутат обласної ради 

Соколов М.В. заявив про зняття цього питання з розгляду на сесії. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 Далі слово надано депутату обласної ради Демченко Т.В., яка звернулася з 

депутатським запитом щодо припинення практики проведення позачергових 

сесій обласної ради. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

 

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

 

 Інформує: Демченко Т.В. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

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

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

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 25 

"проти" – 0 

"утримались" – 10 

"не голосували" - 18 

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

Запропоновано депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 

внести до протоколу сесії як депутатське звернення та направити його на 

розгляд постійної комісії обласної ради з питань законності, депутатської 

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

місцевого самоврядування та засобами масової інформації. 

 

Слово надано депутату обласної ради Резнікову І.Б. 

 

33. СЛУХАЛИ: 

 

Про усний депутатський запит депутата обласної ради Резнікова І.Б. 

 

 Доповідач: Резніков І.Б. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

Депутат обласної ради Резніков І.Б. запропонував визнати роботу 

заступника голови облдержадміністрації з питань фінансів, економічного 

розвитку, децентралізації та розвитку громадянського суспільства Кушніра О.В. 

в частині виконання Бюджетного кодексу України та статті 44 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення ефективного 

використання фінансових ресурсів незадовільною та такою, що  наносить 

шкоду територіальній громаді Миколаївської області. 

Вніс пропозицію звернутися до голови облдержадміністрації                   

Савченка О.Ю. стосовно доцільності подальшого перебування Кушніра О.В. на 

займаній посаді. 

Перший заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В. надав 

відповідні роз'яснення на депутатський запит Резнікова І.Б. 

 

Заступник голови облдержадміністрації Кушнір О.В. у своєму виступі 

відреагував на звинувачення, які мають місце в депутатському запиті депутата 

Резнікова І.Б., назвавши їх популістськими та такими, що не мають під собою ні 

юридичного, ні документального підтвердження. 
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Депутатський запит Резнікова І.Б., проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 13 

"проти" – 7 

"утримались" – 8 

"не голосували" - 25 

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято) 

 

 

34. СЛУХАЛИ: 

 

Про усний депутатський запит депутата обласної ради Олабіна В.В. 

 

 Інформує: Олабін В.В. – депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 10 

"всього" – 54 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається). 

 

Головуюча повідомила, що у зв'язку з тим, що не спрацювала електронна 

система для голосування під час розгляду питання "Про надання згоди на 

безоплатну передачу нерухомого майна ДП "Миколаївський морський 

торговельний порт" та ДП "Адміністрація морських портів України" з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області", голоси деяких депутатів не було враховано, що 

стало причиною справедливих нарікань з їхнього боку, отже, це питання 

запропоновано проголосувати повторно. 
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Перший заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В., надав 

аргументовану інформацію стосовно питання "Про надання згоди на безоплатну 

передачу нерухомого майна ДП "Миколаївський морський торговельний порт" 

та ДП "Адміністрація морських портів України" з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області",  яке 

не було проголосовано. З метою прийняття виваженого рішення закликав 

депутатів голосувати по суті та без емоцій.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 2 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 11 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

Продовжено обговорення питання "Про надання згоди на безоплатну 

передачу нерухомого майна ДП "Миколаївський морський торговельний порт" 

та ДП "Адміністрація морських портів України" з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області". 

 

В обговоренні питання участь: Чіпак І.І.  (політична партія "Наш край"), 

Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Лучний М.М. 

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

облдержадміністрації, Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"), Бондар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Запропоновано повторно поставити це питання на голосування з 

поправкою, внесеною депутатом обласної ради Чіпаком І.І., - щодо надання 

згоди на безоплатну передачу нерухомого майна виключно з метою створення 

реабілітаційного центру для учасників АТО. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради з доповненнями                     

в цілому. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 10 

"всього" – 43 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято ). 

 

Слово надано депутату обласної ради Олабіну В.В., який звернувся з 

депутатським запитом про виконання рішення обласної ради від 23 лютого 2017 

року № 25 "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 "Миколаїв-

облтеплоенерго". 

 

На виконання депутатського запиту депутата Олабіна В.В. обласною 

радою надано таке доручення: 

 

Обласній державній адміністрації надати інформацію щодо виконання рішення 

обласної ради від 23 лютого 2017 року № 25 "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". 

 

Головуюча Москаленко В.В. повідомила, що всі питання порядку денного 

чотирнадцятої позачергової сесії Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання розглянуто і оголосила про завершення її роботи. 

 

Лунає Державний Гімн України. 

  

  

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


