
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

02 серпня 2017 року № 15 

          м.Миколаїв         

П'ятнадцята позачергова сесія обласної 

ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

12 година 

 

 

Перед початком роботи п'ятнадцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. привітала воїнів-десантників зі 

святом – Днем аеромобільних військ України. 

Запропонувала вшанувати хвилиною мовчання пам'ять 59-и воїнів-

десантників з Миколаївської області, які не повернулися із зони проведення 

антитерористичної операції на сході України, захищаючи незалежність та 

територіальну цілісність нашої держави. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Далі головуюча привітала з днем народження колегу - депутата обласної 

ради Садрідінова Р.Ш. Побажала імениннику міцного здоров'я, життєвої 

наснаги, щастя, добра і благополуччя. 

 

За вагомий особистий внесок у становлення місцевого самоврядування, 

плідну депутатську і благодійну діяльність, спрямовану на активне вирішення 

питань соціально-економічного розвитку територіальної громади, високий 

професіоналізм та з нагоди 38-річчя від дня народження оголосити Подяку 

обласної ради Садрідінову Рустамджану Шамсідіновичу. 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

 Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 43 

Відсутні з поважних причин – 21. 

 

П'ятнадцяту позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання оголошено відкритою. 
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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. 

 

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 

п'ятнадцятої позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко В.В. 

повідомила, що на виконання рішення обласної ради від 27 липня 2017 року               

№ 30 було видано розпорядження голови обласної ради, відповідно до якого 

створено робочу групу з числа депутатів обласної ради з метою вивчення 

ситуації, пов'язаної зі здійсненням незаконної діяльності на території 

публічного акціонерного товариства "Океан". 

Робочій групі доручено вивчити порушене питання та за результатами 

вивчення проінформувати депутатів обласної ради. 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради за основу. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 51 

 

В обговоренні проекту порядку денного п'ятнадцятої позачергової сесії 

обласної ради взяли участь: Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Невінчанний М.А. (позафракційний), Олабін В.В. (позафракційний), 

Демченко Т.В. (політична партія  "Нова держава"). 

 

 У ході обговорення проекту порядку денного п'ятнадцятої позачергової 

сесії обласної ради депутат обласної ради Ясинський О.М. запропонував 

доповнити порядок денний п'ятнадцятої позачергової сесії обласної ради 

питанням про розподіл фінансування та повернення обласній раді повноважень 
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щодо виплат субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної 

ради доручень виборців згідно з програмами, затвердженими обласною радою 

на 2017 рік, та питанням щодо фінансування КП "Міжнародний аеропорт 

"Миколаїв". 

 

Депутат обласної ради Олабін В.В. порушив питання про ініціатора 

внесення на розгляд п'ятнадцятої позачергової сесії обласної ради питання "Про 

надання згоди на безоплатну передачу майна з державної власності у спільну 

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

 

Запропонував включити до розділу "Різне" проекту порядку денного 

п'ятнадцятої позачергової сесії обласної ради його депутатський запит. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. звернула увагу на недопущення  

практики проведення позачергових  сесій обласної ради, на розгляд яких 

вносяться нагальні питання, що потребують детального вивчення та прийняття 

виважених рішень в інтересах територіальних громад Миколаївської області.  

 

На голосування за допомогою електронної системи для голосування 

поставлено пропозицію депутата обласної ради Ясинського О.М. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 15 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 31 

"всього" – 51 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного п'ятнадцятої  позачергової сесії 

обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 2 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 9 

"всього" – 51 

 

До порядку денного п'ятнадцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання включено такі питання: 

 

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

склалася на автомобільних дорогах Миколаївської області. 
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 Доповідач: Ткаченко С.І. - начальник служби  автомобільних 

доріг у Миколаївській області. 

 

          Співдоповідач:     Гайдаржи В.В. – заступник голови обласної державної 

адміністрації. 

 

2. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області. 

 

 Доповідач: Бонь В.В. – перший  заступник голови обласної 

державної адміністрації. 

  

3. Про депутатський запит депутата обласної ради Кротова А.О. 

 

 Доповідач: Кротов А.О. – заступник голови обласної ради.  

 

Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

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

склалася на автомобільних дорогах Миколаївської області. 

 

 Доповідач: Ткаченко С.І. - начальник служби  автомобільних 

доріг у Миколаївській області. 

 

          Співдоповідач:     Гайдаржи В.В. – заступник голови обласної державної 

адміністрації. 

 

В обговоренні проекту рішення взяли участь: Кухта І.В. – перший заступник 

голови обласної ради, Кормишкін Ю.А.  (політична партія "Наш край"),               

Олабін В.В.  (позафракційний), Марін Г.А. (політична партія "Українське 

об’єднання    патріотів – "УКРОП"), Кравченко М.А. (політична партія 

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

патріотів – "УКРОП"), Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

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

(політична партія "ВО "Батьківщина"), Каражей О.М. (політична партія "Блок 

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

Порошенка "Солідарність"), Жосан В.П. політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), 

Бондар О.О.  (політична партія "ВО "Батьківщина"), Боднар Н.О. (політична 

партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Крет Ю.В. (політична партія 
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"Відродження"), Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації,  

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення  депутатом обласної ради Демченко Т.В. 

запропоновано: 
 

у пункті 1 проекту рішення зазначити про невиконання рішення обласної рали 

від 30 березня 2017 року № 12 в частині недостатнього фінансування з 

державного бюджету дорожнього господарства області на 2017 рік; 
 

доповнити проект рішення новим пунктом такого змісту: 
 

"Обласній державній адміністрації вжити заходів з метою здійснення 

ремонтних робіт на автомобільних дорогах Миколаївської області". 

 

Пропозиції депутата Демченко Т.В. проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 20 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 26 

"всього" – 51 

 

 Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені в ході 

обговорення проекту рішення, обласною радою надано такі доручення: 
 

1. Службі автомобільних доріг у Миколаївській області у проектах на 

проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Миколаївської області 

передбачити можливість облаштування майданчиків для встановлення 

габаритно-вагових комплексів. 

Вивчити питання щодо фінансування ремонтних робіт мосту Снігурівка-

Тамарине-Безіменне. 
 

2. Службі автомобільних доріг у Миколаївській області спільно з 

облдержадміністрацією, управлінням Укртрансбезпеки у Миколаївській області, 

головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області, 

постійними комісіями обласної ради з питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури; з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 

фінансів та інвестицій вивчити питання щодо встановлення габаритно-вагових 

комплексів на автомобільних дорогах Миколаївській області, які мають 

найбільше навантаження, та відпрацювати механізм утримання цих вагових 

комплексів. 
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3. Службі автомобільних доріг у Миколаївській області передбачити 

проведення ремонтних доріг на дорогах Т та Р значення у 2018 році за митним 

експериментом. 

Вивчити питання щодо можливості використання біло-щебеневого 

покриття для ремонту автомобільних доріг у Миколаївській області. 
 

4. Службі автомобільних доріг у Миколаївській області проінформувати 

на пленарному засіданні обласної ради щодо готовності проектів на ремонт 

автомобільних доріг Миколаївської області у 2018 році. 
 

5. Службі автомобільних доріг у Миколаївській області, 

облдержадміністрації, управлінню патрульної поліції, управлінню 

Укртрансбезпеки у Миколаївській області вивчити питання щодо встановлення 

контролю за транспортним потоком на дорозі Н 14 у зв'язку з різким 

погіршенням її стану. 

Відпрацювати механізм збереження цієї дороги. 

 

Доручення проголосовано за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 51 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради за основу. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 51 

 

Внесено пропозицію проголосувати за прийняття проекту рішення 

обласної ради в цілому. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 
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"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 
  

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області. 

 

 Доповідач: Бонь В.В. – перший  заступник голови обласної 

державної адміністрації. 
 

В обговоренні проекту рішення взяли участь: Колесніков В.В. (політична 

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

партія "Наш край"), Олабін В.В.  (позафракційний), Лучний М.М. (політична 

партія "Опозиційний блок"), Невінчанний М.А. (позафракційний),                  

Ковальчук П.В. (політична партія "Українське об’єднання    патріотів – 

"УКРОП"), Кормишкін Ю.А.  (політична партія "Наш край"), Кравченко М.А. 

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

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

Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Ніколенко А.А. (політична 

партія "ВО "Батьківщина"), Чорний С.В. політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Жосан В.П. (політична партія "Блок Петра 

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

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

 

 Під час обговорення проекту рішення депутатом обласної ради                  

Олабіним  В.В. запропоновано зобов’язати облдержадміністрацію до вересня 

2017 року вжити заходів щодо перереєстрації у м. Миколаєві філій                              

ДП "Адміністрація морських портів України": спеціалізованого морського 

порту "Октябрськ", філії "Дельта-лоцман" та ДП "Миколаївський морський 

торговельний порт".  

У разі неможливості перереєстрації рекомендувати відповідним радам 

встановити максимальні ставки податків для цих філій ДП "Адміністрація 

морських портів України". 

 

Депутатом обласної ради Демченко Т.В. внесено такі пропозиції: 
 

доповнити проект рішення "Про надання згоди на безоплатну передачу майна з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області" окремим пунктом щодо створення центру реабілітації 
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учасників антитерористичної операції на базі нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області після 

вивчення цього питання; 
 

обласній державній адміністрації надати чіткі розрахунки щодо фінансування 

центру реабілітації учасників антитерористичної операції та вжити заходів 

стосовно забезпечення його фінансування до кінця 2017 року. 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

 Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 3 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 3 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Кротова А.О. 

 

 Доповідач: Кротов А.О. – заступник голови обласної ради.  

 

В обговоренні проекту рішення взяли участь: Фроленко В.О. (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" – 34 

"проти" – 2 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

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

депутатським зверненням щодо рейдерського захоплення першим заступником 
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голови облдержадміністрації Бонем В.В. земельної ділянки відповідно до 

підписаного ним розпорядження від 12 червня 2017 року № 195-р "Про надання 

дозволу ТОВ "Тріумф МК" на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель 

і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій в межах 

території Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської 

області". 
 

 Наголосив, що в діях першого заступника голови Миколаївської 

облдержадміністрації Боня В.В. вбачаються ознаки злочину, передбачені 

статтями 364, 365 Кримінального кодексу України, в частині створення 

можливості на позбавлення Миколаївського глиноземного заводу права 

постійного користування земельною ділянкою у непередбачений чинним 

законодавством спосіб з метою отримання іншою юридичною особою –                   

ТОВ "Тріумф МК" неправомірної вигоди. Вніс пропозицію відкрити 

кримінальне провадження за наведеними фактами та провести об'єктивне 

розслідування. 
 

 Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Бонь В.В. 

надав на сесії відповідь на депутатське звернення депутата обласної ради  

Олабіна В.В. 

 

 Насамкінець голова обласної ради Москаленко В.В. підбила підсумки 

розгляду питань, включених до порядку денного п'ятнадцятої позачергової сесії 

обласної ради, та оголосила заяву депутатської фракції "Наш край" про 

виведення з її складу депутата обласної ради Підгородинського М.О. за 

систематичну неявку на засідання фракції та ігнорування розпоряджень 

керівництва фракції. 

 

На цьому роботу п'ятнадцятої позачергової сесії Миколаївської обласної 

ради сьомого скликання завершено. 

 

Лунає Державний Гімн України. 

  

 

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


