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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
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обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед початком роботи двадцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. вручила Почесну грамоту 

Голови Верховної Ради України і квіти БІЛОКОНЕНКО НАТАЛІЇ ЯКІВНІ, 

депутату обласної ради, голові правління товариства з додатковою 

відповідальністю "Південний колос" Новоодеського району Миколаївської 

області, яка удостоєна цієї нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток 

сільського господарства та агропромислової індустрії, активну громадську 

діяльність, сумлінну працю, високий професіоналізм. 

Далі головуюча висловила привітання з нагоди дня народження першому 

заступнику голови обласної державної адміністрації Боню В’ячеславу 

Валентиновичу. 

Побажала імениннику міцного здоров’я, родинного благополуччя, 

життєвого оптимізму. 

 

Головуюча Москаленко В.В. привітала народного депутата України 

Вадатурського А.О. та депутата обласної ради  Кормишкіна Ю.А. з днями 

народження, які вони відзначали у міжсесійний період. 

Побажала іменинникам невичерпної життєвої енергії, щастя і добра, 

сімейного затишку, успіхів у професійній діяльності. 

 

        Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення сесії. 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

 Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 44 

Відсутні з поважних причин – 20 
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          Двадцяту позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації, голови обласної ради попередніх скликань, голови районних рад 

та райдержадміністрацій, міські голови, голови об'єднаних територіальних 

громад, керівники ряду підприємств, департаментів та управлінь, представники 

засобів масової інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради. 

 

Слово для виступу надано керівнику апарату обласної державної 

адміністрації Гранатурову Ю.І., який повідомив, що обласною державною 

адміністрацією за дорученням голови обласної державної адміністрації на 

електронних носіях підготовлено проекти розвитку Миколаївської області, які 

будуть реалізовуватися протягом 2018 року. 

Такі матеріали, - зазначив виступаючий, - роздано депутатам обласної 

ради. Вони можуть бути використані депутатами для прозорості та відкритості 

у роботі з виборцями як розуміння ролі облдержадміністрації та обласної ради 

у соціально-економічному розвитку Миколаївської області. 

 

Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

кількості 2-х депутатів: Кравченко М.А. ("Опозиційний блок"), Дранов В.І. 

("Опозиційний блок"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча проінформувала присутніх про те, 

що 30 березня 2018 року на адресу обласної ради надійшов лист від обласної 

державної адміністрації про процес підготовки звіту голови 

облдержадміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, бюджету, рішень обласної ради із зазначених питань та 

про здійснення обласною державною адміністрацією у 2017 році делегованих 

повноважень. 

На сьогодні голова обласної державної адміністрації Савченко О.Ю., - 

зазначила головуюча, - відсутній з поважних причин і знаходиться поза межами 

області, що унеможливлює остаточне погодження проекту звіту. 

Далі головуюча повідомила про надходження до обласної ради заяви 

політичної партії "Наш край" про те, що відповідно до рішення зборів головою 

цієї депутатської фракції обрано Кормишкіна Юрія Анатолійовича. 

 

В обговоренні проекту порядку денного двадцятої позачергової сесії              

взяли участь: Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"), 

Невінчанний М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Кормишкін Ю.А. 
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(політична партія "Наш край"),  Ясинський О.М. (політична партія 

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

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

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

 

У ході обговорення проекту порядку денного двадцятої позачергової сесії 

обласної ради депутатами внесено ряд конкретних пропозицій, зокрема: 

 

депутат обласної ради Ніколенко А.А. запропонував виключити з проекту 

порядку денного сесії обласної ради питання "Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2018 рік"; 

 

депутат обласної ради Невінчанний М.А. вніс пропозицію щодо включення до 

порядку денного сесії обласної ради питання про переформатування 

керівництва обласної ради та голів постійних комісій обласної ради; 

 

депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала: 

 

змінити черговість розгляду питань, включених до порядку денного сесії, 

зокрема питання № 44 "Про інформацію обласної державної адміністрації щодо 

ефективності використання бюджетних коштів на проведення ремонтних робіт 

на комунальному підприємстві "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради" розглянути в порядку денному під № 2, а питання 

№ 43 "Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В".  

розглянути в порядку денному під № 3; 

 

виключити з порядку денного сесії питання "Про дострокове припинення 

повноважень першого заступника голови обласної ради Кухти І.В."  

 

Депутат обласної ради Резніков І.Б. звернувся до головуючої з проханням 

надати йому слово  у розділі "Різне" порядку денного для інформування про 

результати роботи очолюваної ним робочої групи з вивчення ситуації, що 

склалася навколо залізничного вокзалу Миколаїв-Пасажирський, та про досвід 

роботи м. Гомель (Республіка Білорусь) щодо ремонту та будівництва 

автомобільних доріг. 

 

 Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення порядку денного, 

поставлено на голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

 Першою на голосування поставлено пропозицію депутата Ніколенка А.А. 

Підсумки голосування: 

"за" – 13 

"проти" – 8 

"утримались" – 13 
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"не голосували" - 20 

"всього" – 54 

 

Наступною проголосовано пропозицію депутата Невінчанного М.А. 

Підсумки голосування: 

"за" – 15 

"проти" – 6 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 24 

"всього" – 54 

 

 Далі на голосування поставлено пропозиції, внесені депутатом обласної 

ради Демченко Т.В. 

 

Перша пропозиція – щодо розгляду питання № 44 "Про інформацію 

обласної державної адміністрації щодо ефективності використання бюджетних 

коштів на проведення ремонтних робіт на комунальному підприємстві 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради" в  

порядку денному під № 2. 

Підсумки голосування: 

"за" – 24 

"проти" – 3 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 22 

"всього" – 54 

 

Друга пропозиція – щодо розгляду питання № 43 "Про депутатський запит 

депутата обласної ради Демченко Т.В" в порядку денному під № 3; 

Підсумки голосування: 

"за" – 19 

"проти" – 3 

"утримались" – 11 

"не голосували" - 21 

"всього" – 54 

 

Третя пропозиція – щодо виключення з порядку денного сесії питання 

"Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної 

ради Кухти І.В."  

Підсумки голосування: 

"за" – 19 

"проти" – 1 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 27 

"всього" – 54 
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Останньою проголосовано пропозицію депутата обласної ради                 

Ясинського О.М. – щодо включення до порядку денного сесії питання про 

дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради               

Кротова А.О. 

Підсумки голосування: 

"за" – 22 

"проти" – 5 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 21 

"всього" – 54 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного двадцятої позачергової сесії 

обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 54 

 

 

До порядку денного двадцятої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови 

обласної ради Кухти І.В. 

 

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

 

2. Про затвердження обласної Програми запобігання і лікування серцево-

судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

3. Про внесення змін до обласної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на період до 2016 року, строк дії якої продовжено на період до           

2019 року включно. 

 

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

облдержадміністрації. 
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4. Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки Миколаївської 

обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного центру 

здоров’я Миколаївської обласної ради. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

5. Про затвердження Програми інформатизації "Електронна Миколаївщина" 

на 2018-2020 роки. 

 

Доповідач: Мураховська Л.П. - начальник відділу з питань організації 

надання адміністративних послуг облдержадміністрації. 

 

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

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно. 

 

Доповідач: Грицаєнко М.Г. - начальник головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Миколаївській області. 

 

7. Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад Миколаївської області. 

 

Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

8. Про затвердження Порядку відбору, надання та умов використання коштів 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів 

місцевого розвитку. 

 

Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

9. Про затвердження Програми для забезпечення виконання судових рішень 

на 2018-2020 роки. 

 

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

 

10. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 
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Доповідач: Мац Д.А. - в.о. начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

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

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

 

Доповідач: Гінкул В.М. – заступник начальника відділу з питань 

фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

 

12. Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради                   

від 27.07.2017 №12 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  

майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області". 

 

Доповідач: Гінкул В.М. – заступник начальника відділу з питань 

фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

 

13. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії якої 

продовжено на період до 2018 року включно. 

 

Доповідач: Піскун О.В. – директор департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

 

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року 

№16 "Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя України". 

 

Доповідач: Піскун О.В. – директор департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

 

15. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 

профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 

прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

 

Доповідачі: Фісун Р.П. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи апарату 

облдержадміністрації; 

Даніла В.М. - т.в.о. начальника управління патрульної 

поліції в Миколаївській області департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України. 
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16. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 

Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за       2017 

рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

17. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на      

2018 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

18. Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області на 

період до 2017 року та затвердження Програми зайнятості населення 

Миколаївської області на період до 2020 року включно. 

 

Доповідач: Єльчієва О.Р. - директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

19. Про внесення змін до обласної Програми військово-патріотичного 

виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. 

 

Доповідач: Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

20. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти. 

 

Доповідач: Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

21. Про призначення директора комунального вищого навчального закладу 

"Новобузький педагогічний коледж". 

 

Доповідач: Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

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

23 вересня 2016 року № 9. 

 

Доповідач: Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 
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23. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського 

навчально-курсового комбінату. 

 

Доповідач: Гладков Є.Л. - начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

 

24. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради. 

 

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

 

25. Про перейменування Миколаївського обласного театру ляльок та 

затвердження його Статуту. 

 

Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

26. Про перейменування Миколаївського державного вищого музичного 

училища та затвердження його Статуту. 

 

Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

27. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 

 

Доповідач: Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

28. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

29. Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради. 

 

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

 

 

 

 



10 
 

30. Про внесення змін до складу тимчасової контрольної комісії з питань 

контролю за ефективністю використання бюджетних коштів усіх рівнів, які 

виділяються та використовуються на усіх видах ремонтних робіт на дорогах 

Миколаївської області. 

 

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

 

31. Про скасування рішення Миколаївської обласної ради                                                       

від 07 вересня 2012 року № 4. 

 

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

 

32. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про перелік пам’яток 

культурної спадщини, що не підлягають приватизації". 

 

Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

33. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня  2017 року № 1094. 

 

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

 

34. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо недостатнього пенсійного забезпечення колишніх 

працівників силових структур. 

 

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

 

35. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального ремонту 

автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. 

 

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

 

36. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо рішення обласної ради від 10 червня 2016 року № 24. 

 

Доповідач: Катрич А.П. – секретар постійної комісії обласної ради з 

питань екології, охорони навколишнього середовища та 

використання природних ресурсів. 
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37. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення, 

яке проживає на території зони спостереження Южно-Української АЕС. 

 

Доповідач: Москаленко М.М. – радник генерального директора  

ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" по 

роботі з органами місцевого самоврядування. 

 

38. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України "Про 

внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні". 

 

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

 

39. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо скасування змін до статті 255 Податкового кодексу України. 

 

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

 

40. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо підвищення пенсій 

працівникам агропромислового комплексу. 

 

Доповідач: Ковальчук П.В. – депутат обласної ради. 

 

41. Про депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.М. 

 

Доповідач: Закусілов А.М. – депутат обласної ради. 

 

42. Про депутатські запити депутатів обласної ради Чорного С.В. та 

Сіроштана О.В. 

 

Доповідачі: Чорний С.В. – депутат  обласної ради; 

Сіроштан О.В. – депутат обласної ради. 

 

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

 

Доповідач: Демченко Т.В. – депутат  обласної ради. 
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44. Про інформацію обласної державної адміністрації щодо ефективності 

використання бюджетних коштів на проведення ремонтних робіт на 

комунальному підприємстві "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради. 

 

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

 

45. Про інформацію обласної державної адміністрації та служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області щодо використання у 2017 році 

бюджетних коштів на ремонт доріг загального користування Миколаївської 

області та плани відповідних робіт на 2018 рік. 

 

   Доповідач: 

Співдоповідач: 

Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації. 

Максименко А.В. – в.о. начальника служби автомобільних 

доріг у Миколаївській області. 

 

Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови 

обласної ради Кухти І.В. 

 

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" – 20 

"проти" – 10 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 14 

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято) 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження обласної Програми запобігання і лікування серцево-

судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки. 
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Доповідач: Георгієв П.В. - начальник управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

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

держава"), Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"),               

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради            

Демченко Т.В. порушено питання щодо суттєвого збільшення фінансування на 

виконання заходів цієї Програми та доповнення проекту рішення пунктом 

відповідного змісту. 

 

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" - 5 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається) 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласної Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на період до 2016 року, строк дії якої продовжено на 

період до           2019 року включно. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

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

держава"), Ясинський О.М. (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" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 
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"не голосували" - 4 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається) 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки Миколаївської 

обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного центру 

здоров’я 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" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається) 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми інформатизації "Електронна Миколаївщина" 

на 2018-2020 роки. 

 

Доповідач: Мураховська Л.П. - начальник відділу з питань організації 

надання адміністративних послуг облдержадміністрації. 

 

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

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

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

обласної ради. 

Під час обговорення проекту рішення депутатом обласної ради              

Демченко Т.В. було порушено питання щодо напрямів використання 10 млн 

гривень, виділених з обласного бюджету на виконання заходів Програми 

інформатизації "Електронна Миколаївщина". 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 25 

"проти" – 1 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 15 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається) 

 

 Слово надано заступнику голови облдержадміністрації Кушніру О.В., 

який надав інформацію щодо напрямів використання 10 млн гривень, виділених 

з обласного бюджету на виконання заходів Програми інформатизації 

"Електронна Миколаївщина". 

 

 У роботі сесії оголошено перерву. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою 

електронної системи для голосування. 

На сесії зареєструвалися 46 депутатів 

  

 

6. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період до 2019 

року включно. 

 

Доповідач: Грицаєнко М.Г. - начальник головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Миколаївській області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 
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"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається) 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

 

Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад Миколаївської області. 

 

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" – 34 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 12 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається) 

 

 

8. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Порядку відбору, надання та умов використання коштів 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку. 

 

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" – 37 

"проти" – 2 
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"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми для забезпечення виконання судових рішень 

на 2018-2020 роки. 

 

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" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 13 

"всього" – 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається) 

 

10. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на 2018-2020 роки. 

 

Доповідач: Мац Д.А. - в.о. начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 48 

 

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

 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

 

Доповідач: Гінкул В.М. – заступник начальника відділу з питань 

фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається) 

 

 

12. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради  від 27.07.2017 

№12 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого  майна з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області". 

 

Доповідач: Гінкул В.М. – заступник начальника відділу з питань 

фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається) 

 



19 
 

 

13. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії 

якої продовжено на період до 2018 року включно. 

 

Доповідач: Піскун О.В. – директор департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається) 

 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року №16 

"Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя України". 

 

Доповідач: Піскун О.В. – директор департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 50 

 

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

 

Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 

профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту 

конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-

2021 роки. 

 

Доповідачі: Фісун Р.П. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи апарату 

облдержадміністрації; 

Даніла В.М. - т.в.о. начальника управління патрульної 

поліції в Миколаївській області департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України. 

 

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) 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської 

області та резервного фонду непередбачених видатків за 2017 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 
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"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається) 

 

 

17. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на                   

2018 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

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

держава"), Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради, Бонь В.В. – 

перший заступник голови облдержадміністрації, Барна Ф.П. (політична партія 

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

ради. 

 

Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради              

Демченко Т.В. порушила питання щодо: 

 

розподілу коштів, виділених з обласного бюджету на 2018 рік, на ремонт 

автомобільних доріг Миколаївської області; 

 

реалізації заходів, на виконання яких буде розподілено невикористану у 2017 

році субвенцію в сумі 111 млн гривень, виділену управлінню охорони здоров'я 

облдержадміністрації; 

 

будівництва шахово-шашкового клубу та плавбасейну у м.Баштанка 

Миколаївської області. 

 

 Перший заступник голови обласної ради Кухта І.В. порушив питання 

стосовно відсутності у проекті рішення "Про внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2018 рік" заходів із будівництва відстійників 

навколо вагових комплексів. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. наголосила на порушенні її права як 

депутата обласної ради у зв'язку з тим, що їй навмисно не було надано слово під 

час обговорення проекту рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2018 рік".  

Наголосила на порушенні чинного законодавства під час прийняття цього 

рішення. Підкреслила, що проект рішення є незаконним, оскільки суперечить 

вимогам статей Бюджетного кодексу України. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 1 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 5 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається) 

 

 

18. СЛУХАЛИ:  

 

Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області на 

період до 2017 року та затвердження Програми зайнятості населення 

Миколаївської області на період до 2020 року включно. 

 

Доповідач: Єльчієва О.Р. - директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

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" - 7 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається) 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. запропонувала повернутися до 

голосування за проект рішення "Про затвердження Програми інформатизації 

"Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки". 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 26 
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"проти" – 2 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 21 

"всього" – 50 

 

Продовжено обговорення питання "Про затвердження Програми 

інформатизації "Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки". 

 

В обговоренні взяли участь: Резніков І.Б. (політична партія "Опозиційний 

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

(політична партія "Нова держава"), Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 2 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 18 

"всього" – 50 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. наголосила на порушенні вимог 

чинного законодавства під час прийняття проекту рішення "Про затвердження 

Програми інформатизації "Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки".  

 

Слово надано першому заступнику голови облдержадміністрації Боню В.В., 

який звернувся до заступника голови облдержадміністрації Кушніра О.В.                  

з проханням надати відповідні роз'яснення стосовно взаємозв'язку питань "Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік" та 

"Про затвердження Програми інформатизації "Електронна Миколаївщина" на 

2018-2020 роки. 

 

Депутат обласної ради Фроленко В.О. заявив про тиск на депутатів              

обласної ради з боку обласної державної адміністрації під час прийняття 

проекту рішення "Про затвердження Програми інформатизації "Електронна 

Миколаївщина" на 2018-2020 роки". 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. наголосила,  що проект рішення "Про 

внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік" 

суперечить вимогам чинного законодавства, оскільки зміни розбалансовані. 

Кошти в сумі 10 млн гривень, виділені з обласного бюджету на реалізацію 

Програми інформатизації "Електронна Миколаївщина" на 2018-2020 роки" не 

були підтримані депутатами обласної ради на засіданнях постійних комісій.  



24 
 

 

Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 2 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається) 

 

 

19. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласної Програми військово-патріотичного 

виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки. 

 

Доповідач: Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

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" - 7 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається) 

 

 

20. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти. 

 

Доповідач: Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 
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В обговоренні взяли участь: Іванова Н.В. (політична партія "Блок Петра  

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

 

У ході обговорення проекту рішення голова постійної комісії обласної 

ради з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту Іванова Н.В. 

зазначила, що проект рішення обласної ради, який розглядається на сесії, 

суперечить вимогам Закону України "Про освіту" та наказу Міністерства освіти 

і науки України, згідно з яким має бути сформований порядок призначення на 

посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти. Внесла 

пропозицію прийняти проект рішення в редакції, запропонованій профільною 

комісією обласної ради під час розгляду цього питання на засіданні комісії. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 2 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 46 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається) 

 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення директора комунального вищого навчального закладу 

"Новобузький педагогічний коледж". 

 

Доповідач: Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 46 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається) 

 

 

22. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 23 вересня 

2016 року № 9. 

 

Доповідач: Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

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" - 8 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається) 

 

 

23. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського 

навчально-курсового комбінату. 

 

Доповідач: Гладков Є.Л. - начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається) 
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24. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Дирекція з 

капітального будівництва та реконструкції" 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" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 11 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається) 

 

 

25. СЛУХАЛИ:  

 

Про перейменування Миколаївського обласного театру ляльок та 

затвердження його Статуту. 

 

Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 46 

 

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

 

Про перейменування Миколаївського державного вищого музичного 

училища та затвердження його Статуту. 

 

Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається) 

 

 

27. СЛУХАЛИ:  

 

Про звіт постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

Доповідач: Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, 

материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та 

туризму. 

 

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" - 10 

"всього" – 46 

 

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

 

Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 11 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається) 

 

 

29. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради. 

 

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" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається) 
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30. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до складу тимчасової контрольної комісії з питань 

контролю за ефективністю використання бюджетних коштів усіх рівнів, 

які виділяються та використовуються на усіх видах ремонтних робіт на 

дорогах Миколаївської області. 

 

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

 

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

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

патріотів – "УКРОП"), Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"),          

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Колесніков В.В. відкликав свою заяву про вихід зі 

складу тимчасової контрольної комісії з питань контролю за ефективністю 

використання бюджетних коштів усіх рівнів, які виділяються та 

використовуються на усіх видах ремонтних робіт на дорогах Миколаївської 

області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 28 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 17 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято) 

 

 

31. СЛУХАЛИ:  

 

Про скасування рішення Миколаївської обласної ради від 07 вересня            

2012 року № 4.  

 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 23 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 19 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято) 

 

 

32. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо внесення змін до Закону України "Про перелік пам’яток 

культурної спадщини, що не підлягають приватизації". 

 

Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається) 

 

 

33. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня  2017 року № 1094. 

 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 
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"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається) 

 

 

34. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо недостатнього пенсійного забезпечення колишніх 

працівників силових структур. 

 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 7 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається) 

 

 

35. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки 

капітального ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-

Кропивницький-Миколаїв. 

 

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

 

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

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

"Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради Демченко Т.В. 

запропоновано звернутися до Кабінету Міністрів України щодо: 

 

ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення   

Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв та мосту в селі Возсіятське 

Єланецького району Миколаївської області; 

 

зміни ділянки капітального ремонту автомобільної дороги загального 

користування державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-

Миколаїв з км 153+196 – км 161+204 на ділянку км 172+000 км 180+000; 

 

виділення додаткового фінансового ресурсу в сумі 200 млн грн на проведення 

ремонтних робіт ділянки автомобільної дороги у межах села Водяно-Лорине 

Єланецького району та від його межі до села Антонівка Новоодеського району 

Миколаївської області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається) 

 

 

36. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо рішення обласної ради від 10 червня 2016 року             

№ 24. 

 

Доповідач: Катрич А.П. – секретар постійної комісії обласної ради з 

питань екології, охорони навколишнього середовища та 

використання природних ресурсів. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 
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"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається) 

 

 

37. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення, 

яке проживає на території зони спостереження Южно-Української АЕС. 

 

Доповідач: Москаленко М.М. – радник генерального директора  

ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" по 

роботі з органами місцевого самоврядування. 

 

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

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

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається) 

 

 

38. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України "Про 

внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні". 

 

Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається) 

 

 

39. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо скасування змін до статті 255 Податкового кодексу України. 

 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається) 

 

 

40. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо підвищення пенсій 

працівникам агропромислового комплексу. 

 

Доповідач: Ковальчук П.В. – депутат обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається) 

 

 

41. СЛУХАЛИ:  

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.М. 

 

Доповідач: Закусілов А.М. – депутат обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається) 

 

 

42. СЛУХАЛИ:  

 

Про депутатські запити депутатів обласної ради Чорного С.В. та 

Сіроштана О.В. 

 

Доповідачі: Чорний С.В. – депутат  обласної ради; 

Сіроштан О.В. – депутат обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 



37 
 

"не голосували" - 5 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 39 додається) 

 

 

43. СЛУХАЛИ:  

 

Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В. 

 

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

 

В обговоренні взяли участь: 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" – 23 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 17 

"всього" – 43 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято) 

 

 

44. СЛУХАЛИ:  

 

Про інформацію обласної державної адміністрації щодо ефективності 

використання бюджетних коштів на проведення ремонтних робіт на 

комунальному підприємстві "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради. 

 

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

 

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

"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),  Ковальчук П.В. (політична 

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

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

Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Садрідінов Р.Ш. 

(політична партія "Наш край"),  Демченко Т.В. (політична партія    "Нова 
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держава"), Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

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

 У ході обговорення депутатом обласної ради Демченко Т.В. було 

порушено питання щодо: 

 

коректності розміщення на депозитному рахунку КП "Миколаївського 

міжнародного аеропорту" десятків мільйонів гривень; 

 

заборгованості комунального підприємства "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" перед Пенсійним фондом України та строків погашення цієї 

заборгованості. 

 

 Депутат обласної ради Садрідінов Р.Ш. звернувся до доповідача з 

питанням щодо визначення суми коштів, яка необхідна для початку роботи              

КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". 

 

Депутат обласної ради Барна Ф.П. закликав депутатів підтримати 

розвиток КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". Запропонував провести 

виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань регіонального 

розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій на території цього 

комунального підприємства з метою ознайомлення з виконаними на сьогодні 

роботами на цьому комунальному підприємстві. 

 

Запропоновано інформацію обласної державної адміністрації щодо 

ефективності використання бюджетних коштів на проведення ремонтних робіт 

на комунальному підприємстві "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради прийняти до відома. 

 

 

45. СЛУХАЛИ:  

 

Про інформацію обласної державної адміністрації та служби автомобільних 

доріг у Миколаївській області щодо використання у 2017 році бюджетних 

коштів на ремонт доріг загального користування Миколаївської області та 

плани відповідних робіт на 2018 рік. 

 

   Доповідач: 

Співдоповідач: 

Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації. 

Максименко А.В. – в.о. начальника служби автомобільних 

доріг у Миколаївській області. 

 

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

держава"), Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради, Закусілов А.М. 

(політична партія "Наш край"), Колесніков В.В. (політична партія "Українське 

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

Гемаєв Х.З. (політична партія "Наш край"), Кравченко М.А. (політична партія 

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

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

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

 

 Далі слово для інформації щодо використання 2017 році бюджетних 

коштів на ремонт доріг загального користування Миколаївської області та 

плани відповідних робіт на 2018 рік надано виконуючому обов'язки начальника 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області Максименку А.В. 

 

В обговоренні взяли участь:  Гемаєв Х.З. (політична партія "Наш край"), 

Джупінін Ю.В. (політична партія "Українське об’єднання патріотів – 

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

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

патріотів – "УКРОП"), Бондар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), 

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення депутатами обласної ради порушено ряд важливих 

питань та внесено суттєві пропозиції, зокрема: 

 

депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала облдержадміністрації 

надати депутатам обласної ради детальну інформацію про використання у 2017 

році коштів, виділених із бюджетів усіх рівнів, та коштів від реалізації митного 

експерименту на ремонт доріг загального користування Миколаївської області і  

планів відповідних робіт на 2018 рік. 

 

Депутат обласної ради Ясинський О.М. порушив питання щодо суми коштів, 

яку додатково  пропонується виділити з державного бюджету на ремонт 

автомобільної дороги Н-14, та роботу, проведену облдержадміністрацією у 

цьому напрямі. 

 

Перший заступник голови обласної ради Кухта І.В. запропонував 

облдержадміністрації виділити кошти на ремонт автомобільної дороги Т-15-06 

за прикладом виділених на ремонт автомобільної дороги Т-15-08 коштів від 

реалізації митного експерименту. 

 

Депутат обласної ради Фроленко В.О. порушив питання про вжиття заходів 

щодо усунення підрядником недоліків, допущених під час виконання 

ремонтних робіт на автомобільній дорозі Н-11 (Новий Буг-Казанка). 
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Депутат обласної ради Бондар О.О. порушив питання щодо ремонту доріг Р-55 

та Н-11, звернув увагу на ділянку автомобільних доріг Новополтавка-Баштанка 

та Казанка - кордон з Дніпропетровською областю, які є непроїзними. 

 

Депутат обласної ради Талпа М.В. запропонував: 

 

прискорити проведення тендеру на ремонт автомобільних доріг С і О значення, 

розпочавши ремонт цих доріг одночасно по всій області у травні 2018 року; 

 

розпочати капітальний ремонт автомобільної дороги Н-14 за прикладом 

ремонту Одеської траси шляхом оголошення на засіданні Кабінету Міністрів 

України надзвичайної ситуації; 

 

звернутися до  Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів у сумі                 

50 млн гривень на ремонт автомобільної дороги Н-24. 

 

 Запропоновано інформацію обласної державної адміністрації та служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області щодо використання у 2017 році 

бюджетних коштів на ремонт доріг загального користування Миколаївської 

області та плани відповідних робіт на 2018 рік прийняти до відома. 

 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

 Слово для виступу надано депутату обласної ради Резнікову І.Б. 

Виступаючий проінформував про підсумки роботи робочої групи з вивчення 

питання щодо ситуації, яка склалася навколо залізничного вокзалу Миколаїв-

Пасажирський. 

 

 Звернувся до сесії обласної ради щодо надання повноважень для ведення 

переговорів з керівництвом ПАТ "Укрзалізниця" стосовно виділення 

залізничному вокзалу та освоєння у 2018 році коштів на реконструкцію 

залізничного вокзалу згідно з існуючим проектом реконструкції: 

 

Надав інформацію про досвід роботи м. Гомель (Республіка Білорусь) щодо 

ремонту та будівництва автомобільних доріг в умовах низькотемпературного 

режиму, запропонував створити робочу групу у складі депутатів обласної ради,  

заступника голови облдержадміністрації Гайдаржи В.В., керівництва  служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області та управління інфраструктури 

облдержадміністрації з метою вивчення зазначеного досвіду з виїздом до  

м.Гомель. 
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Насамкінець головуюча Москаленко В.В. повідомила, що усі питання 

порядку денного двадцятої позачергової сесії обласної ради розглянуто і 

оголосила про завершення роботи пленарного засідання обласної ради. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

  

 

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


