
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

12 жовтня 2017 року № 16 

          м.Миколаїв         

Шістнадцята сесія обласної ради  

сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

Перед початком роботи шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання голова обласної ради Москаленко В.В. висловила привітання 

Макаровій Н.Л., члену Національної спілки журналістів України, з нагоди дня її 

народження та вручила іменинниці вітальну адресу і квіти. 

Далі головуюча повідомила про благодійну акцію з метою підтримки 

нашого земляка, учасника антитерористичної операції на сході України Івана 

Семенюка, який бореться з важкою хворобою і потребує значних коштів на 

лікування. Закликала присутніх не залишатися байдужими та підтримати 

людину, яка опинилася у скрутній життєвій ситуації. 

 

Голова обласної ради привітала депутатів обласної ради Барну Ф.П., 

Боднар Н.О., Гладун С.М., Джупініна Ю.В., Іванову Н.В., Казюку О.М., 

Кротова А.О., Наказенка С.Б., Настоящого І.А., Сіроштана О.В., Талпу М.В., 

Терещенка О.К., Чорного С.В., Ясинського О.М. з днями народження, які вони 

відсвяткували у міжсесійний період. Побажала іменинникам міцного здоров'я, 

життєвої вдачі, щастя і добра. 

 

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 - 46 

Відсутні з поважних причин - 18.  

 

Шістнадцяту сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

оголошено відкритою. 

 

Лунає Державний Гімн України. 
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ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації, голови обласної ради попередніх скликань, голови районних рад 

та райдержадміністрацій, міські голови, керівники ряду підприємств, 

департаментів та управлінь, представники засобів масової інформації, 

працівники виконавчого апарату обласної ради тощо. 

 

Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

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

об'єднання  патріотів – "УКРОП"), Каражей О.М. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням проекту порядку денного і регламенту роботи 

шістнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання головуюча                   

Москаленко В.В. повідомила, що на чотирнадцятій сесії обласної ради 27 липня 

2017 року було прийнято рішення № 30 "Про усний депутатський запит 

депутата обласної ради Олабіна Вадима Володимировича".  

На виконання вищезазначеного рішення обласної ради головним 

управлінням Національної поліції України в Миколаївській області 

здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 

незаконної діяльності на території ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод 

"Океан".  

Крім того, обласній раді повідомлено що Генеральною прокуратурою 

України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, 

розпочатому за фактом заволодіння службовими особами ПАТ "Миколаївський 

суднобудівний завод "Океан" у 2012-2016 роках майном товариства шляхом 

створення штучного кредиторського боргу. 

 

Далі головуюча повідомила про відповідь Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру на рішення обласної ради                              

від 27 липня 2017 року № 26 "Про депутатський запит депутата обласної ради 

Маріна Григорія Афанасійовича". Оскільки ця відповідь не задовольнила 

депутата обласної ради, він наполягає на повторному направленні рішення 

Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б. та Міністру оборони України 

Полтораку С.Т.  

Отже, - підкреслила головуюча, - враховуючи депутатське звернення 

Маріна Г.А., обласна рада повторно звернеться до Прем’єр-міністра України та 

Міністра оборони України. 

 

 У ході надання роз'яснень голова обласної ради Москаленко В.В. 

зазначила, що до проекту порядку денного сесії за пропозицією постійної 
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комісії обласної з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту 

включено питання: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо недоцільності передачі у 2018 році 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної форми власності 

на фінансування з обласного бюджету; 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради  щодо збільшення 

кількості кандидатур на відзначення щорічною Премією Верховної Ради 

України педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

 

За результатами обговорення на президії обласної ради, - продовжила 

головуюча, -  було вирішено включити до порядку денного такі питання: 

 

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

в дорожньому господарстві, та критичний стан доріг державного значення у 

Миколаївській області; 

 

Про хід 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". 

 

За пропозицією облдержадміністрації, - зазначила головуюча, - на 

засіданнях постійних комісій обласної ради обговорювалося питання "Про 

перейменування Миколаївського базового медичного коледжу та          

затвердження його Статуту". У зв’язку з необхідністю доопрацювання 

облдержадміністрацією було вирішено зняти  це питання з розгляду на 

шістнадцятій сесії обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття порядку денного шістнадцятої сесії за основу. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 50 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 51 
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В обговоренні проекту порядку денного шістнадцятої сесії обласної ради 

взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"),                    

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

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

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

заступник голови облдержадміністрації, Москаленко В.В. – голова обласної 

ради. 

 

Під час  обговорення проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

депутатами обласної ради було внесено ряд пропозицій. Зокрема, депутат 

обласної ради Олабін В.В. запропонував включити до порядку денного сесії  

питання про визнання роботи заступника голови облдержадміністрації             

Кушніра О.В. незадовільною та звернутися до голови облдержадміністрації 

стосовно доцільності перебування Кушніра О.В. на займаній посаді. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. внесла пропозицію щодо зміни 

назви питання про надання згоди на безоплатну передачу цілісного майнового 

комплексу обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго", 

включеного до порядку денного сесії під № 39. Запропонувала викласти назву 

питання у такій редакції: "Про виконання рішень обласної ради, пов'язаних з 

ефективністю роботи обласного комунального підприємства "Миколаївобл-

теплоенерго" та розглянути його під № 11 порядку денного. 

 

Далі депутат обласної ради Фроленко В.О. повідомив про зміни, що 

відбулися у складі депутатської фракції "Опозиційний блок", створеної в 

Миколаївській обласній раді. Зазначив, що склад фракції поповнився трьома 

депутатами, це Паламарюк П.М., Невінчанний М.А. та Олабін В.В. Таким 

чином, депутатська фракція налічує на сьогодні 11 депутатів.  

 

Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення порядку денного, 

посталено на голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

 Першою проголосовано пропозицію депутата Олабіна В.В. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 4 

"проти" – 9 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 29 

"всього" – 49 

 

 Наступними на голосування поставлено пропозиції депутата              

Демченко Т.В.: 
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1) щодо заслуховування на пленарному засіданні обласної ради рішень обласної 

ради, починаючи з 07 грудня 2016 року, які стосуються ефективності роботи                

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 18 

"проти" – 2 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 25 

"всього" – 50 

 

2) щодо зміни черговості розгляду питання порядку денного під № 39 на № 11. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 18 

"проти" – 5 

"утримались" – 15 

"не голосували" - 12 

"всього" – 50 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного шістнадцятої сесії обласної ради 

в цілому. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 50. 
 

До порядку денного шістнадцятої сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. Про призначення Халімон З.В. на посаду директора комунального закладу 

"Березківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа-

інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів" Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

2. Про призначення Фікса О.В. на посаду директора Рацинської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського району Миколаївської 

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

облдержадміністрації.  

 

3. Про призначення Димо В.В. на посаду директора Миколаївської спеціальної 

загальноосвітньої  школи   Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

4. Про призначення  Байтемірової Н.Г. на посаду директора   Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 6  

Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

5. Про призначення Абрамовича Б.А. на посаду директора  Володимирівської  

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району 

Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації . 

 

6. Про призначення Макарової Г.О. на посаду директора Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської 

обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

7. Про призначення Доценко Л.О. на посаду директора  Вознесенської  

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Обдарованість"  

Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

8. Про призначення Гордієнко О.І. на посаду директора Привільненської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району  

Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  
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9. Про призначення Троїцької Т.Б.  на посаду директора  обласного еколого-

натуралістичного Центру учнівської молоді. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

10. Про призначення Лосицької В.В. на посаду головного лікаря Миколаївської 

обласної лікарні відновного лікування Миколаївської обласної ради. 
 

 Доповідач: Георгієв П.В. – начальник управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

11. Про встановлення відзнаки Миколаївської обласної ради - "Хрест Святого 

Миколая". 
 

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

 

12. Про внесення змін до Положення про порядок проведення щорічного 

обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. 
 

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

13. Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування. 
 

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

 

14. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2012-2015 роки, строк дії якої продовжено на період 

до 2018 року. 
 

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

 

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

територій  від надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру 

на 2013-2017 роки. 
  

 Доповідач: Грицаєнко М.Г. – начальник головного управління ДСНС 

України у Миколаївській області. 

 

16. 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.  
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17. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією Верховної 

Ради України педагогічних працівників. 

 

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

облдержадміністрації.  

 

18. Про затвердження  Положення про порядок призначення стипендій голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Миколаївської 

обласної ради студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних 

закладів. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

19. Про внесення змін до Статуту комунального  вищого навчального закладу 

"Новобузький педагогічний коледж" та затвердження його в новій редакції. 

 

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

облдержадміністрації.  

 

20. Про припинення діяльності Миколаївської обласної психолого-медико-

педагогічної консультації – організації обласної комунальної власності та 

внесення змін до Статуту Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

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

облдержадміністрації.  

 

21.  Про внесення змін і 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. 

 

22. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
 

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

культури та спорту  облдержадміністрації. 

 

23. Про затвердження Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2018-2023 роки. 
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 Доповідач: Рачковський С.В. – голова спеціалізованої кредитно-фінансової 

господарської організації "Миколаївський обласний  фонд 

підтримки індивідуального житлового  будівництва на селі". 

 

24. Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку комунального 

підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної 

ради на 2017-2020 роки.  
 

 Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  

 

25. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 
 

 Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  

 

26. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 

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

 Доповідач: 

Співдоповідач: 

Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

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

 

27. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 
 

 Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  

 

28. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 

рік. 
 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.  

 

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

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальних громад області. 

 

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

комунальної власності області департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики  облдержадміністрації.  

 

30. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 листопада 2011 року               

№ 28. 

 

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

комунальної власності області департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики  облдержадміністрації.  
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31. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській районній 

організації Українського товариства мисливців та рибалок. 
 

 Доповідач: Мароха О.Д. – начальник Миколаївського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 

 

32. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 

госпрозрахунковій організації "ГМР". 
 

 Доповідач: Мароха О.Д. – начальник Миколаївського обласного 

управління лісового та мисливського господарства.  

 

33. Про інформацію щодо звільнення директорів регіональних ландшафтних 

парків. 
 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

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

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

35. Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта депутата 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання та опису посвідчення 

помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 
 

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

36. Про внесення змін до складу  тимчасової комісії з питань децентралізації 

влади та об’єднання  територіальних громад з числа депутатів  Миколаївської 

обласної ради. 
 

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

37. Про зняття з контролю рішень обласної ради. 

 

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

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

склалася в дорожньому господарстві, та критичний стан доріг державного 

значення у Миколаївській області. 

 

Інформують: 

 

Ткаченко С.І. – начальник служби автомобільних доріг у 

Миколаївській області. 

Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  
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39. Про хід 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". 

 

Інформують: 

 

 

Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  
Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. Д 

 

40. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо недоцільності передачі у 2018 

році вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної форми 

власності на фінансування з обласного бюджету. 

 

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

 

41. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради  щодо збільшення 

кількості кандидатур на відзначення щорічною Премією Верховної Ради 

України педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

 

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

 

1. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Халімон З.В. на посаду директора комунального закладу 

"Березківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа-

інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів" Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 
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2.  СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Фікса О.В. на посаду директора Рацинської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Вознесенського району Миколаївської 

обласної ради. 
 

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

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" – 4 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Димо В.В. на посаду директора Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої  школи   Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 4 

"всього" – 50 

 

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

Про призначення  Байтемірової Н.Г. на посаду директора   Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 6  

Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 3 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 
 

Про призначення Абрамовича Б.А. на посаду директора  

Володимирівської  загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 

Казанківського району Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації . 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 3 

"всього" – 50 

 

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

Про призначення Макарової Г.О. на посаду директора Миколаївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 7 

Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 3 

"всього" – 50 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Доценко Л.О. на посаду директора  Вознесенської  

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Обдарованість"  

Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

 

 



15 

 

8. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Гордієнко О.І. на посаду директора Привільненської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Баштанського району  

Миколаївської обласної ради. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

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" – 2 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ:  

  

Про призначення Троїцької Т.Б.  на посаду директора  обласного еколого-

натуралістичного Центру учнівської молоді. 
 

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

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" – 4 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 
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10. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Лосицької В.В. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної лікарні відновного лікування Миколаївської 

обласної ради. 
 

 Доповідач: Георгієв П.В. – начальник управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 3 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається). 

 

Перший заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В. представив 

присутнім у сесійному залі депутатам та запрошеним новопризначеного 

начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Георгієва П.В. 

Побажав міцного здоров'я, успіхів та натхнення у роботі. 

Головуюча Москаленко В.В. від імені депутатського корпусу обласної 

ради висловила Георгієву П.В. привітання з нагоди його призначення на цю 

відповідальну посаду. Побажала життєвого оптимізму та тісної співпраці з 

депутатським корпусом обласної ради. 

 

 

11. СЛУХАЛИ:  
 

Про встановлення відзнаки Миколаївської обласної ради - "Хрест Святого 

Миколая". 
 

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" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 
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"не голосували" – 4 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 

 

  

12. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Положення про порядок проведення щорічного 

обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування. 
 

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" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

 

13. СЛУХАЛИ:  
 

Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування. 
 

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" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 
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14. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2012-2015 роки, строк дії якої продовжено на 

період до 2018 року. 
 

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" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається). 

 

 

15. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту населення і 

територій  від надзвичайних ситуацій техногенного та  природного 

характеру на 2013-2017 роки. 
  

 Доповідач: Грицаєнко М.Г. – начальник головного управління ДСНС 

України у Миколаївській області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається). 
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16. 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: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Рубський Г.І. (політична партія "Відродження"), Демченко Т.В. 

(політична партія "Нова держава"), Ковальчук П.В. (політична партія 

"Українське об’єднання патріотів - "УКРОП"), Кормишкін Ю.А. (політична 

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

 

 У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано таке 

доручення: 

 

обласній державній адміністрації прозвітувати щодо використання коштів, 

виділених з обласного бюджету для забезпечення доступу учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів до використання підручників, навчально-

методичних посібників в електронному вигляді та кількості отримувачів таких 

послуг. 

 

Підтримано одноголосно. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради в цілому. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 9 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається). 

 

 

17. СЛУХАЛИ:  
 

Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією Верховної 

Ради України педагогічних працівників. 

 

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

облдержадміністрації.  
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається). 

 

 

18. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження  Положення про порядок призначення стипендій голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Миколаївської 

обласної ради студентам вищих та учням професійно-технічних 

навчальних закладів. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

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

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

ко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В.В. – голова 

обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано такі 

доручення: 

 

обласній державній адміністрації надати на наступну сесію обласної ради 

проект рішення щодо внесення змін до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки з урахуванням пропозицій, 

висловлених депутатами обласної ради, а саме: 

змінити назву стипендії та Положення про порядок призначення 

стипендій голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови 

Миколаївської обласної ради студентам вищих та учням професійно-технічних 

навчальних закладів, виклавши її у такій редакції:  

"Стипендія Миколаївської обласної державної адміністрації та 

Миколаївської обласної ради", "Положення про порядок призначення стипендій 

Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївської обласної ради 

студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів"; 
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зрівняти суми стипендій Миколаївської обласної державної адміністрації 

та Миколаївської обласної ради студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, ІІІ- ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних 

навчальних закладів; 

збільшити число стипендіатів; 

пункт 4.3 розділу 4 викласти у такій редакції:  

"Виділення приміщення під гуртожиток для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти" . 

 

Підтримано одноголосно. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради в цілому. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 16 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається). 

 

 

19. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту комунального  вищого навчального закладу 

"Новобузький педагогічний коледж" та затвердження його в новій 

редакції. 
 

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

облдержадміністрації.  

 

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" - 6 

"всього" – 50 

 

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

 

Про припинення діяльності Миколаївської обласної психолого-медико-

педагогічної консультації – організації обласної комунальної власності та 

внесення змін до Статуту Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 
 

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

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" - 7 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається). 

 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін і 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: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), 

Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Паламарюк П.В. 

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

ради. 

 

 Під час обговорення проекту рішення депутатом обласної ради               

Демченко Т.В. внесено таку пропозицію:  

 

запропонувати облдержадміністрації внести зміни до Комплексної програми 

соціального захисту населення "Турбота" з метою надання щомісячної грошової 

допомоги дітям-сиротам, батьки яких загинули в АТО, та передбачити ці кошти 

в обласному бюджеті Миколаївської області на 2018 рік. 
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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" – 11 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається). 

 

 

22. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 
 

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

культури та спорту  облдержадміністрації. 

 

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

блок"), Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради, Москаленко В.В. – 

голова обласної ради. 

 

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" - 8 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається). 

23. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2018-2023 роки. 
 

 Доповідач: Рачковський С.В. – голова спеціалізованої кредитно-фінансової 

господарської організації "Миколаївський обласний  фонд 

підтримки індивідуального житлового  будівництва на селі". 
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В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), 

Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради, Москаленко В.В. – голова 

обласної ради. 

 

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" - 9 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається). 

 

 

24. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку комунального 

підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської 

обласної ради на 2017-2020 роки.  
 

 Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  

 

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

Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний блок"), Кравченко М.А. (політична 

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

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

порушила питання щодо необхідності прозорого використання коштів, 

виділених з обласного бюджету на функціонування КП "Міжнародний 

аеропорт "Миколаїв". Акцентувала увагу на максимальному висвітленні 

обласною державною адміністрацією процесу використання виділених коштів. 

 

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" - 9 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається). 
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25. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 
 

 Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається). 

 

 

26. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина -

2017".  
 

 Доповідач: 

Співдоповідач: 

Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації. 

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" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 51 

 

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

Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 
 

 Доповідач: Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  

 

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

об’єднання патріотів – "УКРОП"),  Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш 

край"),  Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний блок"), Кравченко М.А. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Паламарюк П.М. (політична партія 

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

 

 У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано такі 

доручення: 

 

обласній державній адміністрації спільно зі службою автомобільних доріг у 

Миколаївській області відпрацювати питання щодо внесення до Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області 

на 2016-2018 роки окремого розділу "Мости Миколаївщини", передбачивши в 

ньому проведення ремонтних робіт на найбільш аварійних мостах та мостових 

переходах Миколаївської області.  

 

Підтримано одноголосно. 

 

Службі автомобільних доріг у Миколаївській області включити до плану 

ремонтних робіт на 2018 рік мости, у тому числі Троїцький, Возсіятський, 

Софіївський, та інші найбільш аварійні мостові переходи, розташовані на 

території Миколаївської області. 

 

Підтримано одноголосно. 

 

Обласній державній адміністрації спільно з депутатами обласної ради 

відпрацювати план фінансування дорожніх робіт із бюджетів усіх рівнів на 

найбільш аварійних ділянках автомобільних доріг Миколаївської області та 

включити цей план до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.  

 

Підтримано одноголосно. 

 

 Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається). 

 

 

28. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017 

рік. 
 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.  

 

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

блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Кушнір О.В. - 

заступник голови облдержадміністрації, Олабін В.В. (політична партія 

"Опозиційний блок"), Крет Ю.В. (політична партія "Відродження"),                  

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

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

обласної ради. 
 

 Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради                  

Демченко Т.В. довела до відома присутніх у сесійному залі депутатів та 

запрошених інформацію про направлення листа за підписами ряду депутатів 

обласної ради на адресу Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. з приводу 

ситуації, яка має місце в Миколаївській області стосовно виконання обласного 

бюджету на 2017 рік в частині виділення коштів депутатам обласної ради на 

виконання доручень виборців. Зазначила, що семеро депутатів зовсім не 

отримали ці кошти. Звернулася від імені колег-депутатів надати оцінку діям 

заступника голови облдержадміністрації Кушніра О.В. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 6 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається). 



28 

 

 

29. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальних громад області. 

 

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

комунальної власності області департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики  облдержадміністрації.  

 

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

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

перший 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" – 32 

"проти" – 1 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 10 

"всього" – 52 

 

Слово надано депутату обласної ради Лусті В.В., який підкреслив, що 

об'єкти, які знаходяться у Снігурівському районі, передаються виключно в 

інтересах громади. Закликав об'єктивно вивчати такі питання і приймати 

виважені рішення. 

Головуюча Москаленко В.В. повідомила про заяву депутата обласної ради 

Боднар Н.О. про те, що її картка не спрацювала під час голосування за проект 

рішення № 29 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області у комунальну власність територіальних громад області". 

У зв'язку з цим, - зазначила головуюча, - це питання ставиться на 

голосування вдруге. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 1 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 6 

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається). 

 

 

30. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 листопада 2011 року               

№ 28. 

 

 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" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 13 

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається). 

 

 

31. СЛУХАЛИ:  

 

Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській районній 

організації Українського товариства мисливців та рибалок. 
 

 Доповідач: Мароха О.Д. – начальник Миколаївського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 

 

В обговоренні взяли участь: Бонь В.В. – перший заступник голови 

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

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

Паламарюк П.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Луста В.В. (політична 
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партія "Наш край"), Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"), 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради 

запропоновано відпрацювати усі спірні питання, пов'язані з наданням у 

користування мисливських угідь Новоодеській районній організації 

Українського товариства мисливців та рибалок. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 25 

"проти" – 4 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 14 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

32. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 

госпрозрахунковій організації "ГМР". 
 

 Доповідач: Мароха О.Д. – начальник Миколаївського обласного 

управління лісового та мисливського господарства.  

 

В обговоренні взяли участь: Джупінін Ю.В. (політична партія "Українське 

об’єднання патріотів – "УКРОП"), Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"),  Казюка О.М. (політична партія "Українське 

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

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

 

У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради внесено 

пропозицію відпрацювати спірні питання, які стосуються надання у 

користування мисливських угідь Новоодеській госпрозрахунковій організації 

"ГМР". 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 7 

"проти" – 4 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 31 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

33. СЛУХАЛИ:  
 

Про інформацію щодо звільнення директорів регіональних ландшафтних 

парків. 
 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор 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" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 14 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається). 

 

 

34. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до складу постійних комісій 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" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 
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"не голосували" - 8 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається). 
 

 

 

35. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта депутата 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання та опису посвідчення 

помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 
 

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" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 14 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається). 
 

 

 

36. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до складу  тимчасової комісії з питань децентралізації 

влади та об’єднання  територіальних громад з числа депутатів  

Миколаївської обласної ради. 
 

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

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

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

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

заявив про можливий конфлікт інтересів під час прийняття цього рішення. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 20 

"проти" – 1 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 24 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

  

 

37. СЛУХАЛИ:  
 

Про зняття з контролю рішень 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" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 14 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається). 
 

 

 

38. 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. 

 

Інформують: 

 

Ткаченко С.І. – начальник служби автомобільних доріг у 

Миколаївській області. 

Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.ОІ 

 

В обговоренні взяли участь: Кухта І.В. -  перший заступник голови обласної 

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

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

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

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

Кротов А.О. заступник голови обласної ради, Ковальчук П.В. (політична партія 
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"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Джупінін Ю.В. (політична 

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

(політична партія "Опозиційний блок"), Дранов В.І. (політична партія 

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

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

Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано таке 

доручення: 

  Провести у 2017 році пленарне засідання сесії Миколаївської обласної 

ради стосовно ситуації, що склалася в дорожньому господарстві Миколаївської 

області. 

 

Підтримано одноголосно. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 9 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається). 

 

 

39. СЛУХАЛИ:  

 

Про хід виконання рішення обласної ради від 23 лютого 2017 року № 25 

"Про надання згоди на безоплатну передачу цілісного майнового 

комплексу обласного комунального підприємства "Миколаївобл-

теплоенерго" 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". 

 

Інформують: 

 

 

Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації.  
Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. Д 

 



35 

 

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

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

(політична партія "Опозиційний блок"), Сєнкевич О.Ф. – колишній 

Миколаївський міський голова, 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" – 2 

"не голосували" - 10 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається). 

 

 

40. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо недоцільності передачі у 2018 

році вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної форми 

власності на фінансування з обласного бюджету. 

 

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" – 36 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 10 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається). 
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41. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради  щодо збільшення 

кількості кандидатур на відзначення щорічною Премією Верховної Ради 

України педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-

технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

 

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" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається). 

 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

 Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко В.В. повідомила про 

ряд депутатських запитів, що надійшли під час роботи шістнадцятої сесії. 

 Слово надано депутату обласної ради Маріну Г.А., який оголосив 

депутатські запити щодо:  

 

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року             

№ 413. "Деякі питання удосконалення управління у сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними"; 

 

встановлення диференційованої орендної плати для фермерських господарств. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 
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"не голосували" - 7 

"всього" – 44 

 

 Депутат обласної ради Бондар О.О. оголосив депутатський запит щодо 

надзвичайної події, яка сталася у м.Новий Буг і потребує комплексного 

вирішення на рівні обласної ради, а саме: руйнація частини будівлі Новобузької 

загальноосвітньої школи № 1. 

Депутатом Бондарем О.О. запропоновано створити тимчасову робочу 

групу у складі профільного заступника голови обласної ради, голови постійної 

комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту 

та представників депутатського корпусу Новобузької районної ради з метою 

вивчення цього питання та прийняття виваженого рішення. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 44 

 

Далі головуюча озвучила депутатський запит депутата обласної ради 

Підгородинського М.О. щодо необхідності проведення ремонту доріг у 

Веселинівському районі Миколаївської області. 

Запропоновано розглянути це питання на засіданні постійної комісії з 

питань промислової політики та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 42 

 

Наостанок головуюча оголосила заяву голови постійної комісії обласної 

ради з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури Ковальчука П.В. 

щодо увільнення його від обов'язків голови цієї постійної комісії. 

Запропоновано доповнити вже розглянутий проект рішення обласної ради 
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"Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради" новим пунктом 

про увільнення Ковальчука П.В. від обов'язків голови постійної комісії обласної 

ради з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та 

енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за внесення доповнення до проекту рішення обласної ради. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 43 

 

 Далі проведено голосування за проект рішення обласної ради в цілому з 

доповненням. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 43. 

 

На цьому роботу шістнадцятої сесії Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання завершено. 

 

Лунає Державний Гімн України. 

  

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


