
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

07 грудня 2017 року № 17 

          м.Миколаїв         

Сімнадцята позачергова сесія обласної 

ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед початком роботи сімнадцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. повідомила про невимовну 

втрату, якої нещодавно зазнала Миколаївщина. 25 жовтня перестало битися 

серце Валентина Семеновича Чайки, який все своє життя присвятив 

благородній справі – служінню рідній Миколаївщині.  

Далі головуюча запропонувала вшанувати хвилиною мовчання світлу 

пам'ять  Чайки В.С. та наших співвітчизників, які загинули на сході України, 

героїчно боронячи недоторканність кордонів нашої Батьківщини. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

Далі головуюча привітала присутніх у сесійному залі депутатів та 

запрошених з Днем місцевого самоврядування, яке щороку відзначається в 

Україні 07 грудня. 

 

(Лунає Державний Гімн України у виконанні хору студентів 

Миколаївського державного університету ім.В.О.Сухомлинського) 

 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко В.В. привітала зі 

святом ветеранів органів місцевого самоврядування Грицая І.Т. та               

Москаленка М.М. 

Вручила ветеранам Подяку обласної ради, квіти та подарунки.  

 

Далі головуюча висловила привітання з нагоди дня народження 

Поротнікову М.А., голові Миколаївської обласної організації ветеранів України. 

Вручила ветерану почесну нагороду – відзнаку Миколаївської обласної ради "За 

заслуги перед Миколаївщиною" І ступеня. 
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Від імені депутатського корпусу обласної ради та від себе особисто 

головуюча Москаленко В.В. привітала ветеранів, побажала невтомної енергії та 

міцного здоров'я на довгі роки. 

Далі продовжено нагородження кращих представників органів місцевого 

самоврядування Миколаївської області. 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий внесок у 

соціально-економічний розвиток територіальної громади, багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня місцевого самоврядування 

Грамотою Верховної Ради України нагороджено Шевченка Віталія 

Геннадійовича, генерального директора приватного акціонерного товариства 

"Микитівський гранітний кар’єр", депутата Вознесенської районної ради 

шостого скликання. 

 

Почесною Грамотою Верховної Ради України нагороджено Свічинського 

Володимира Івановича,  начальника фінансового управління Миколаївської 

райдержадміністрації. 

 

Відповідно до ініціативи територіальних громад області, згідно з 

поданнями керівників органів місцевого самоврядування області, 

розпорядженням голови обласної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування 

відзнакою Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною"               

ІІ ступеня нагороджено Лукова Віталія Дмитровича, Вознесенського міського 

голову. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

становлення та розвиток місцевого самоврядування, активну депутатську 

діяльність і громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування 

відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест Святого Миколая" нагороджено 

Маріна Григорія Афанасійовича, депутата Миколаївської обласної ради  

сьомого скликання. 

 

За вагомий особистий внесок у розбудову та забезпечення надійного 

функціонування спеціального зв'язку в Миколаївській області та з нагоди Дня 

місцевого самоврядування відзнакою Миколаївської обласної ради "Хрест 

Святого Миколая" нагороджено Дмитриченка Сергія Володимировича, 

полковника, начальника управління Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України в Миколаївській області. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

соціально-економічний розвиток Миколаївщини, розбудову і становлення 

місцевого самоврядування,  самовіддану працю, активну депутатську діяльність 

і громадську позицію Почесною грамотою обласної ради нагороджено: 
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Катрича Анатолія Петровича, депутата Миколаївської обласної ради  сьомого 

скликання; 

 

Закусілова Андрія Миколайовича, депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання; 

 

Сіроштана Олександра Васильовича, депутата Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання; 

 

Травянка Євгенія Віталійовича, Арбузинського селищного голову 

Миколаївської області; 

 

Якименка Олександра Івановича, депутата Баштанської районної ради сьомого 

скликання; 

 

Михайличенко Ларису Миколаївну, Новоочаківського сільського голову 

Березнегуватського району Миколаївської області; 

 

Маєр Олену Володимирівну, начальника організаційного відділу виконавчого 

апарату Братської районної ради; 

 

Ракову Альону Анатоліївну, директора товариства з обмеженою 

відповідальністю  "Хлібозавод  № 1"; 

 

Асмолова Олексія Вікторовича, Казанківського селищного голову 

Казанківського району Миколаївської області; 

 

Кушніра Тараса Леонідовича, голову Доманівської районної ради; 

 

Корнієнка Максима Вікторовича, депутата Миколаївської районної ради 

сьомого скликання; 

 

Гриценка Олександра Васильовича, заступника голови Новоодеської                                                       

райдержадміністрації; 

 

Нєдова Володимира Андрійовича, депутата Очаківської районної ради; 

 

Кота Данила Павловича, депутата Первомайської районної ради чотирьох 

скликань; 

 

Андрющенко Тетяну Григорівну, секретаря Снігурівської міської ради. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

соціально-економічний розвиток Миколаївщини, розбудову і становлення 
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місцевого самоврядування,  самовіддану працю, активну депутатську діяльність 

і громадську позицію з нагоди Дня місцевого самоврядування Подяку обласної 

ради оголошено Казюці Олександру Миколайовичу, депутату Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 

Нагрудним знаком "Честь та Гідність" за звитягу, патріотизм та відданість 

справі захисту України нагороджено: 

 

Терещенка Олександра Леонтійовича, захисника Донецького аеропорту; 

 

Танасова Сергія Івановича, захисника Донецького аеропорту. 

 

 Від імені депутатського корпусу обласної ради та від себе особисто 

головуюча Москаленко В.В. привітала нагороджених. Побажала невичерпної 

життєвої енергії, оптимізму, щастя і добра, миру на рідній землі. 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

 Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 39 

Відсутні з поважних причин – 25. 

 

ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації, голови обласної ради попередніх скликань, голови районних рад 

та райдержадміністрацій, міські голови, голови об'єднаних територіальних 

громад, 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: Іванова Н.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"),  Невеселий В.В. (політична партія "Відродження"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням проекту порядку денного головуюча                    

Москаленко В.В. обґрунтувала необхідність проведення сімнадцятої 

позачергової сесії сьомого скликання, зазначивши, що на контролі в обласній 

раді знаходиться рішення обласної ради від 30 березня 2017 року № 12 "Про хід 

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

дорожньому господарстві, та критичний стан доріг державного значення у 

Миколаївській області". 
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Згідно з  вищезазначеним рішенням депутати проголосували за проведення 

до жовтня 2017 року двох пленарних засідань обласної ради  з дорожніх питань,  

одне з яких відбулося 12 жовтня 2017 року. 

Депутатами обласної ради неодноразово порушувалося питання стосовно 

скликання окремої сесії з розглядом єдиного питання –  про стан автомобільних 

доріг та дорожньої галузі Миколаївської області. Так, депутати Кравченко 

Микола Антонович, Демченко Тетяна Василівна на пленарних засіданнях 

обласної ради, які відбулися 30 березня та  27 липня цього року, наполягали на 

необхідності проведення такої сесії. 

Крім того, з 01 січня 2018 року всі дороги місцевого значення передаються 

на утримання області. 

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 вересня            

2017 року, зазначила головуюча, - створено комісію з питань приймання-

передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

Миколаївської області. 

Саме тому перед прийняттям обласного бюджету Миколаївської області на 

2018 рік, - підкреслила Москаленко В.В., - необхідно передбачити кошти на 

утримання доріг, провівши напередодні сесію з розгляду одного питання в 

порядку денному – "Про хід виконання Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки та інших 

рішень обласної ради, пов’язаних зі станом автомобільних доріг Миколаївської 

області". 

Голова обласної ради Москаленко В.В. повідомила, що на сьогоднішню 

позачергову сесію було офіційно запрошено Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б., Міністра інфраструктури України Омеляна В.В., виконуючого 

обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака.  

На адресу обласної ради,  - підкреслила головуюча, -  надійшов лист 

Державного агентства автомобільних доріг України від 06 грудня 2017 року про 

те, шо на виконання доручення Міністерства інфраструктури України у роботі 

сімнадцятої позачергової сесії доручено взяти участь першому заступнику 

начальника служби автомобільних доріг Миколаївської області Крістенку 

Андрію Валерійовичу. 

 

В обговоренні проекту порядку денного сімнадцятої позачергової сесії 

обласної ради взяли участь: Невінчанний М.А. (політична партія "Опозиційний 

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

(політична партія  "Нова держава"), Резніков І.Б. (політична партія 

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

 

У ході обговорення проекту порядку денного сімнадцятої позачергової 

сесії обласної ради депутат обласної ради Невінчанний М.А. запропонував 

включити до порядку денного сімнадцятої позачергової сесії обласної ради 

питання стан протипожежної безпеки в закладах охорони здоров'я, освіти, 

фізичної культури та спорту. 
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Депутат обласної ради Олабін В.В. підтримав пропозицію колеги-депутата 

Невінчанного М.А. та наголосив на необхідності виділення коштів на 

фінансування заходів з протипожежної безпеки в закладах комунальної 

власності області. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала включити до 

порядку денного розділ "Різне". 

 

 Депутат обласної ради Резніков І.Б.  запропонував включити до порядку 

денного питання про створення робочої групи з числа депутатів Миколаївської 

міської ради щодо ситуації, яка склалася навколо залізничного вокзалу у 

м.Миколаєві. 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного сімнадцятої позачергової сесії 

обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 42 

 

До порядку денного сімнадцятої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання включено таке питання: 

 

1. Про хід виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Миколаївської області на 2016-2018 роки та інших рішень 

обласної ради, пов’язаних зі станом автомобільних доріг Миколаївської області. 
 

 Доповідачі: Крістенко А.В. – перший заступник начальника служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області, 

Максименко А.В. – начальник управління інфраструктури 

обласної державної адміністрації. 

 

Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про хід виконання Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки та 

інших рішень обласної ради, пов’язаних зі станом автомобільних доріг 

Миколаївської області. 
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 Доповідачі: Крістенко А.В. – перший заступник начальника служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області, 

Максименко А.В. – начальник управління інфраструктури 

обласної державної адміністрації. 

 

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

"ВО "Батьківщина"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),                

Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Савченко О.Ю. – голова 

облдержадміністрації,  Колесніков В.В. (політична партія "Українське 

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

"Відродження"), Крет Ю.В. (політична партія "Відродження"), Москален-          

ко В.В. – голова обласної ради. 

 

 Зроблено перерву в обговоренні питання. 

 

 Далі слово надано голові облдержадміністрації Савченку О.Ю., який 

привітав представників органів місцевого самоврядування з професійним 

святом – Днем місцевого самоврядування. 

 За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування Миколаївської 

області, зміцнення демократичної соціальної і правової України та з нагоди 

відзначення Дня місцевого самоврядування почесною відзнакою голови 

Миколаївської обласної державної адміністрації "Святий Миколай-

Чудотворець" ІІІ ступеня нагороджено депутатів Миколаївської обласної ради: 

 

Воронок Анну Вадимівну 

Жосана Василя Петровича 

Лусту Володимира Вікторовича 

Москаленко Вікторію Вікторівну, голову обласної ради 

Наказенка Сергія Брониславовича 

Невеселого Владислава Валерійовича 

Ташлика Григорія Володимировича 

Чорного Сергія Віталійовича. 

 

З нагоди дня народження відзнакою голови Миколаївської обласної 

державної адміністрації "Святий Миколай-Чудотворець" ІІІ ступеня 

нагороджено Поротнікова Миколу Арсентійовича, голову Миколаївської 

обласної ради ветеранів. 

 

Далі продовжено обговорення питання "Про хід виконання Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської 

області на 2016-2018 роки та інших рішень обласної ради, пов’язаних зі 

станом автомобільних доріг Миколаївської області". 
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 В обговоренні проекту рішення взяли участь: Демченко Т.В. (політична 

партія "Нова держава"), Савченко О.Ю. – голова облдержадміністрації,            

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

 

 Слово для доповіді надано начальнику управління інфраструктури 

обласної державної адміністрації Максименку А.В. 

 

 Продовжено обговорення питання, у якому взяли участь: Воронок А.В. 

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

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

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

патріотів – "УКРОП"), Боднар Н.О. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

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

 

 Слово надано начальнику ДП "Миколаївський облавтодор"            

Микуленку К.В. 

 

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

партія "Опозиційний блок"), Бондар О.О. (політична партія                                

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

патріотів – "УКРОП"), Ковальчук П.В. (політична партія "Українське 

об’єднання   патріотів – "УКРОП"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова 

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

 

 У ході активного обговорення питання та з урахуванням пропозицій, 

внесених депутатами обласної ради, обласною радою надано такі доручення: 

 

обласній державній адміністрації спільно зі службою автомобільних доріг у 

Миколаївській області надати депутатам до наступної сесії обласної ради 

інформацію щодо обсягу ремонтних робіт, проведених у 2017 році на 

Софіївському мосту в Новобузькому районі Миколаївської області, та щодо 

проведення запланованих ремонтних робіт на цій ділянці у 2018 році; 

 

службі автомобільних доріг у Миколаївській області до 15 грудня 2017 року 

надати обласній раді інформацію стосовно обсягів фінансування з обласного 

бюджету та видів ремонтних робіт, які були виконані на автомобільній дорозі 

Т-15-09 (відрізок Баштанка-Березнегувате); 

 

службі автомобільних доріг у Миколаївській області спільно з постійною 

комісією обласної ради з питань промислової політики та підприємництва, 

енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури та 

депутатами обласної ради, обраними від Новоодеського району, створити 

робочу групу з метою контролю за проведенням ремонтних робіт, що 
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здійнювались за кошти обласного бюджету, на відрізку автомобільної дороги 

Сухий Єланець-Кандибине-Улянівка-Миколаїв; 

 

службі автомобільних доріг у Миколаївській області надати обласній раді 

інформацію щодо поточної та простроченої заборгованості із заробітної плати 

працівникам ДП "Миколаївський облавтодор" та внесення конкретних 

пропозицій стосовно вирішення ситуації, що склалася; 

 

ДП "Миколаївський облавтодор" надати інформацію щодо: 

 

конкретних обсягів піщано-сольової суміші, місця її зберігання та фінансування 

дорожніх робіт у зимовий період у розрізі районів Миколаївської області; 

 

поточної та простроченої заборгованості із заробітної плати та нарахувань на 

неї працівникам ДП "Миколаївський облавтодор" та в розрізі райавтодорів; 

 

розміру дебіторської заборгованості ДП "Миколаївський облавтодор". 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проекту рішення з доповненнями в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 28 

"проти" – 0 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 7 

"всього" – 39 

 

 Депутат обласної ради Барна Ф.П. вніс пропозицію проголосувати за 

проект рішення без поправки депутата Олабіна В.В., який запропонував 

облдержадміністрації вивчити до 01 січня 2018 року можливість створення 

комунального підприємства, яке відповідатиме за проведення ремонтних робіт 

на автомобільних дорогах Миколаївської області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 31 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 3 

"всього" – 39 
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ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

 Депутат обласної ради Резніков І.Б. порушив питання про створення 

робочої групи з числа депутатів Миколаївської обласної ради та Миколаївської 

міської ради з метою вивчення ситуації, яка стосується необхідності 

проведення ремонтних робіт на залізничному вокзалі міста Миколаєва. 

  

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

 

створити робочу групу з числа депутатів Миколаївської обласної ради та 

Миколаївської міської ради з метою вивчення ситуації, що склалася навколо 

залізничного вокзалу Миколаїв-Пасажирський.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 5 

"всього" – 38 

 

Депутати обласної ради Невінчанний М.А. та Олабін В.В. порушили 

питання щодо стану протипожежної безпеки у закладах комунальної власності 

Миколаївської області, зокрема в закладах охорони здоров'я, освіти, фізичної 

культури та спорту. 

 

Слово для інформації з цього питання надано Грицаєнку М.С., начальнику 

головного управління Державної служби України з питань надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області. 

 

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

 

постійним комісіям обласної ради з питань соціальної політики, охорони 

здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму та з 

питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту розглянути питання 

щодо стану протипожежної безпеки у закладах комунальної власності області, 

зокрема в закладах охорони здоров’я, освіти, фізичної культури та спорту, та 

фінансування заходів з протипожежної безпеки. 

 

 Депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала провести наступну 

чергову сесію обласної ради та внести на її розгляд питання про виконання: 
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Програми розвитку автомобільних доріг. 

 

Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області. 

 

рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року щодо раціонального 

використання та відтворення незалежних лісових смуг. 

 

рішення обласної ради від 10 листопада 2016 року стосовно медичних проблем. 

 

рішень обласної ради, які стосуються призначення керівників комунальних 

закладів області. 

 

 Далі голосуюча Москаленко В.В. підбила підсумки проведення 

сімнадцятої позачергової сесії обласної ради та оголосила про завершення її 

роботи. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

  

 

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


