
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

05 липня 2018 року № 21 

          м.Миколаїв         

Двадцять перша позачергова сесія 

обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

11 година 

 

 

Перед початком роботи двадцять першої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко В. вручила Почесну грамоту 

Верховної Ради України та квіти за вагомий особистий внесок в утвердження 

засад місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток 

територіальної громади, активну депутатську діяльність, сумлінну працю та 

високий професіоналізм: 

 

КАРАЖЕЮ          

Михайлу Семеновичу     

 

- Данилівському сільському голові Березанського 

району Миколаївської області 

 

ПОЧТАРЕНКО 

Світлані Миколаївні 

 

- Мигіївському сільському голові Первомайського 

району Миколаївської області. 

 

За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу 

Миколаївщини, плідну депутатську діяльність, спрямовану на активне 

вирішення соціально-економічних питань територіальної громади, високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію 

Почесною грамотою обласної ради нагороджено БІДНАРИКА Анатолія 

Миколайовича, голову фермерського господарства "Сатурн" Первомайського 

району. 

 

Далі головуюча Москаленко В. продовжила ведення сесії. 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

 Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 52 

Відсутні з поважних причин – 12 
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Двадцять першу позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

ЗАПРОШЕНІ: керівництво облдержадміністрації, 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. 

 

Далі головуюча внесла пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

кількості 2-х депутатів: Наказенко С. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Джупінін Ю. (політична партія  "Опозиційний блок"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  

 

Москаленко В. проінформувала  присутніх, що 22 червня 2018 року до 

обласної ради надійшло подання облдержадміністрації щодо розгляду на сесії 

обласної ради 36-и питань, з яких 24 - про внесення змін до статутів закладів 

охорони здоров'я Миколаївської обласної ради. 

Усі зміни стосуються приведення статутів у відповідність до вимог 

чинного законодавства України, - зазначила головуюча, - та передбачають: 

створення при кожному закладі охорони здоров'я спостережної та 

опікунської ради; 

призначення головного лікаря, який відповідає встановленим 

кваліфікаційним вимогам на конкурсній основі за рішенням власника. 

Враховуючи, що зміни до статутів закладів охорони здоров'я є 

ідентичними, з метою упорядкування процедури розгляду питань обласною 

радою, за пропозиціями депутатів обласної ради, які підтримано всіма 

постійними комісіями обласної ради, всі проекти об'єднано в один проект і 

пропонується розглянути їх на пленарному засіданні в рамках одного питання - 

"Про внесення змін до статутів закладів охорони здоров'я Миколаївської 

обласної ради". 

 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча проінформувала присутніх про те, 

що за підтримки постійної комісії обласної ради з питань промислової політики 

та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури до порядку денного включено питання "Про Звернення 

депутатів Миколаївської обласної ради до Прем'єр-міністра України, народних 

депутатів України, обраних від Миколаївської області, та Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, щодо недоцільності облаштування вузлів обліку природного газу 

засобами дистанційної передачі даних". 
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Також за ініціативи постійної комісії обласної ради з питань аграрної 

політики, земельних відносин та соціального розвитку села пропонується до 

розгляду питання "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо законодавчого 

врегулювання питання організації використання полезахисних лісових смуг та 

земельних ділянок під ними". 

 

Постійна комісія обласної ради з питань законності, депутатської 

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

місцевого самоврядування та засобами масової інформації ініціювала внесення 

до порядку денного сесії обласної ради Звернення депутатів Миколаївської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради України щодо 

законодавчого врегулювання питання здійснення перерахунків пенсій 

державним службовцям та працівникам органів місцевого самоврядування. 

 

Беручи до уваги рішення Наглядової ради обласного щорічного конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування від 18 травня            

2018 року № 1 "Про визначення переможців обласного конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року", на підставі 

рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та інвестицій, враховуючи рішення президії 

обласної ради, порядок денний двадцять першої позачергової сесії обласної 

ради  запропоновано доповнити новим додатковим питанням:  

 

"Про розподіл субвенції з обласного бюджету  місцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2018 рік". 

 

Прийняття цього рішення, - зауважила промовець, - дозволить розпочати 

співфінансування наших проектів – переможців. 

 

За поданням облдержадміністрації президією обласної ради підтримано 

пропозицію щодо включення до порядку денного двадцять першої позачергової 

сесії обласної ради питання "Про підтримку звернення Президента України до 

Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію 

Православної Церкви в Україні". 

     

Голова обласної ради повідомила, що до секретаріату сесії надійшли 

депутатські запити депутатів обласної ради, які буде розглянуто у розділі 

«Різне». 

 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
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За взяття проекту порядку денного двадцять першої позачергової сесії 

обласної ради за основу проведено голосування за допомогою електронної 

системи для голосування. 
  
Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 14 

"всього" – 52 

 

В обговоренні проекту порядку денного двадцять першої позачергової 

сесії взяли участь: Невінчанний М. (політична партія "Опозиційний блок"), 

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

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

Кухта І. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),        

Невеселий В. (політична партія "Відродження"), Бондар О. (політична партія 

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), Фроленко В. (політична партія 

"Опозиційний блок"). 

 

У ході обговорення проекту порядку денного двадцять першої позачергової 

сесії обласної ради депутатами було озвучено ряд критичних зауважень та 

внесено конкретні пропозиції. 

 

Депутат обласної ради Невінчанний М. звернув увагу, що питання №5 

порядку денного «Про взяття до відома заяви Кухти І.В.» внесено до порядку 

денного без обговорення на постійних комісіях та президії обласної ради. 

 Запропонував взяти до відома відсутність щорічного звіту голови 

облдержадміністрації Савченка О. та голови обласної ради Москаленко В. та  

включити відповідні питання про звіт до порядку денного двадцять першої 

позачергової сесії обласної ради. 

У відповідь на пропозицію щодо звіту голови облдержадміністрації 

голова обласної ради Москаленко В. повідомила, що до переліку питань, 

запропонованих облдержадміністрацією на розгляд двадцять першої 

позачергової сесії обласної ради, зазначене вище питання не було включено. 

Стосовно звіту голови обласної ради – запевнила, що це питання буде 

розглянуто на наступній сесії обласної ради. 

 

За пропозицію депутата Невінчанного М. проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 16 

"проти" – 1 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 30 

"всього" – 52. 
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Депутат обласної ради Демченко Т. наголосила, що вкотре проводиться 

саме позачергова сесія, на розгляд якої питання виносяться без детального 

вивчення та обговорення на постійних комісіях обласної ради. 

Запропонувала: 

включити до порядку денного сесії обласної ради питання про звіт голови 

облдержадміністрації щодо виконання Програми розвитку автомобільних  доріг  

загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки та ситуацію 

на дорогах області. 

 

За пропозицію проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 13 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 38 

"всього" – 52; 

 

виключити з порядку денного сесії обласної ради питання №5 «Про 

взяття до відома заяви Кухти І.В.» оскільки депутата обласної ради вже 

звільнено з посади першого заступника голови обласної ради. 

 

За пропозицію проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 11 

"проти" – 1 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 35 

"всього" – 52; 

 

виключити з порядку денного сесії обласної ради питання №7 «Про 

підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха 

Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в 

Україні». 

 

За пропозицію проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 11 

"проти" – 3 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 32 

"всього" – 52. 
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Депутат обласної ради Олабін В. звернув увагу, що до порядку денного 

сесії обласної ради внесено питання, які не обговорювалися на постійних 

комісіях та президії обласної ради. 

Запропонував розпустити постійні комісії і президію обласної ради, 

наділити голову обласної ради повноваженнями вносити питання до порядку 

денного сесії обласної ради. 

 

За пропозицію проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 11 

"проти" – 4 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 32 

"всього" – 52. 

 

Депутат обласної ради Кравченко М. запропонував внести до порядку 

денного сесії обласної ради питання про передачу будівлі кінотеатру «Іскра» на 

баланс Миколаївської міської ради. 

Звернувся з офіційною заявою до правоохоронних органів щодо надання 

оцінки бездільності посадових осіб, що призвело до нецільового використання 

коштів обласного бюджету та руйнування споруд зазначеного вище кінотеатру. 

 

За пропозицію проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 27 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 25 

"всього" – 52. 

 
 

Депутат обласної ради Кухта І. звернув увагу, що до порядку денного 

сесії обласної ради внесено питання №5 «Про взяття до відома заяви           

Кухти І.В.», яке не обговорювалося на постійних комісіях та президії обласної 

ради, зажадав пояснення стосовно його появи у порядку денному.   

Запропонував виключити з порядку денного питання №5 «Про взяття до 

відома заяви Кухти І.В.». 

 

За пропозицію проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 1 

"проти" – 0 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 34 

"всього" – 52. 
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Депутат обласної ради Невеселий В. порушив питання стосовно  

придбання спортивної форми для борців ДЮСШ № 1 та вирішення питання 

щодо зупинення роботи комунального закладу "Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей" Вознесенської міської ради у зв’язку з експлуатацією 

закладом власних об’єктів з порушенням правил пожежної і техногенної 

безпеки, що створювало пряму загрозу життю і здоров’ю людей. 

 

За пропозицію заслухати інформацію відповідного управління стосовно  

ситуації, що склалася в комунальному закладі, проведено голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 9 

"всього" – 52. 

 

Депутат обласної ради Бондар О. запропонував (на підставі рекомендацій 

постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 

бюджету, фінансів та інвестицій) включити до порядку денного сесії обласної 

ради питання про інформацію служби автомобільних доріг у Миколаївській 

області та управління інфраструктури облдержадміністрації щодо стану 

виконання ремонтних та експлуатаційних робіт на автомобільних дорогах 

області та використання коштів бюджетів різних рівнів на ці заходи. 

 

За пропозицію проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 16 

"всього" – 52. 

 

Депутат обласної ради Фроленко В. запропонував внести до порядку 

денного сесії обласної ради питання про звіт голови облдержадміністрації. 

 

За пропозицію проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 13 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 36 

"всього" – 52. 
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Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття порядку денного двадцять першої позачергової 

сесії обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 52. 

 

 

До порядку денного двадцять першої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання включено такі питання: 

 

1. Про призначення Максимової І.С. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру  Миколаївської 

обласної ради.  

 

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

облдержадміністрації. 

 

 2. Про призначення Пліткіна О.Ю. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної дитячої  клінічної лікарні  Миколаївської обласної 

ради. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

3. Про призначення Римаря П.І. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної  клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

 4. Про призначення Чинякова В.Ю. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної станції переливання крові   Миколаївської обласної 

ради. 

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

облдержадміністрації. 
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5. Про взяття до відома заяви Кухти І.В. 

 

Доповідач: Москаленко В.– голова обласної ради. 

6. Про перейменування Миколаївської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Гмирьова та затвердження її Статуту. 

 

Доповідач: Димитров М. - начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

7. Про підтримку звернення Президента України до Вселенського 

Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної 

Церкви в Україні. 

 

Доповідач: Бонь В. – перший заступник голови 

облдержадміністрації. 

 

8. Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки та  продовження строку дії на період до 

2019 року включно. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

9. Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна з 

державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

10. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.   

 

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

облдержадміністрації. 

 

11. Про внесення змін до статутів закладів охорони здоров'я 

Миколаївської обласної ради.  

 

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

облдержадміністрації. 
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12. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг  

загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 

 

Доповідач: Гайдаржи В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

13. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік, 

який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів.  

 

Доповідач: Гайдаржи В. – заступник голови облдержадміністрації. 

 

14. Про внесення змін та доповнень до Порядку відбору, надання та умов 

використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. 

 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 

15. Про затвердження Порядку та умови надання субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів – 

переможців щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

16. Про розподіл субвенції з обласного бюджету  місцевим бюджетам на 

співфінансування  впровадження проектів-переможців  обласного конкурсу 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 року на 2018 рік. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

17. Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Миколаївської обласної ради. 

 

18. Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової програми 

територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

 

Доповідач: Фісун Р. – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року 

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

 

Доповідач: Піскун О. – директор департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

 

20. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота"  на період до 2020 року. 

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

21. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічних працівників.  

 

Доповідач: Удовиченко О. – директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

  

22. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

  

Доповідач: Гінкул В. – в.о. начальника управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 

 

23. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

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

 

25. Про заяву депутата обласної ради Поточняка В.С. 

 

 

26. Про заяву депутата обласної ради Олабіна В.В. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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27. Про заяву депутата обласної ради Кравченка М.А. 
 

28. Про заяву депутата обласної ради Невінчанного М.А. 
 

29. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів  України, Міністерства екології та природних ресурсів України, 

Державного агентства водних ресурсів України, Фонду державного майна 

України, Прокуратури Миколаївської області щодо ситуації, яка склалася у 

зв'язку із впливом Мигіївської ГЕС Первомайського району на екологічну 

систему регіону. 

 

 

30. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем'єр-

міністра України, народних депутатів України, обраних від Миколаївської 

області, та  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо недоцільності облаштування вузлів 

обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних. 

 

31. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо законодавчого врегулювання 

питання організації використання полезахисних лісових смуг та земельних 

ділянок під ними. 

 

 

32. Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо законодавчого врегулювання питання 

здійснення перерахунків пенсій державним службовцям та працівникам органів 

місцевого самоврядування. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

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

питань законності, депутатської діяльності, 

антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з 

органами місцевого самоврядування та засобами 

масової інформації. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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33. Про депутатський запит депутат обласної ради Резнікова І.Б. 

 

34. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Максимової І.С. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру  

Миколаївської обласної ради. 

 

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

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" - 11 

"всього" – 52. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Пліткіна О.Ю. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної дитячої  клінічної лікарні  Миколаївської обласної 

ради. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

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

держава"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В. – 

голова обласної ради. 

 

 

Доповідач: Резніков І. – депутат обласної ради. 
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Депутат обласної ради Олабін В. звернувся до колег, акцентувавши увагу 

на тому, що всі обласні лікарняні заклади є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, та висловив обурення стосовно 

повного відсторонення депутатів обласної ради від прийняття рішень про 

призначення керівників закладів комунальної власності, оскільки до складу 

обласної конкурсної комісії з призначення головних лікарів не входять 

депутати обласної ради. Навів приклад Волинської обласної ради, яка прийняла 

рішення ради про включення депутатів обласної ради  до складу обласної 

конкурсної комісії з призначення головних лікарів. 

 

Більшість депутатів обласної ради висловили пропозицію перейти до 

голосування за прийняття обговорюваного питання порядку денного,  оскільки 

воно було вивчено на засіданнях постійних комісій обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 5 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

Під час голосування з означеного вище питання порядку денного депутат 

обласної ради Демченко Т. висловила обурення щодо порушення її права як 

депутата обласної ради у зв'язку з тим, що їй не було надано слово для виступу. 

 

 

В обговоренні питань порядку денного зроблено перерву. 

 

 Слово надано першому заступнику голови облдержадміністрації Боню В., 

який вручив почесну відзнаку голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації "Святий Миколай-Чудотворець" ІІ ступеня Каражею Михайлу 

Семеновичу, Данилівському сільському голові Березанського району,  за 

багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий 

внесок у соціально-економічний розвиток Миколаївщини. 

 

Далі продовжено обговорення питань порядку денного. 
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3. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Римаря П.І. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної  клінічної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

Більшість депутатів обласної ради висловили пропозицію перейти до 

голосування за прийняття обговорюваного питання порядку денного,  оскільки 

воно було вивчено на засіданнях постійних комісій 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 

"не голосували" - 10 

"всього" – 52. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

Під час голосування з означеного вище питання порядку денного депутат 

обласної ради Демченко Т. наголосила щодо порушення її права як депутата 

обласної ради у зв'язку з тим, що їй не було надано слово для виступу. 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Чинякова В.Ю. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної станції переливання крові Миколаївської обласної 

ради. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

Більшість депутатів обласної ради запропонували перейти до голосування 

за прийняття обговорюваного питання порядку денного,  оскільки воно було 

вивчено на засіданнях постійних комісій обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 12 

"всього" – 52. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

Під час голосування з означеного вище питання депутат обласної ради 

Демченко Т. висловилася стосовно порушення її права як депутата обласної 

ради у зв'язку з тим, що їй повторно не було надано слово для виступу.  

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про взяття до відома заяви Кухти І.В. 

 

Доповідач: Москаленко В.– голова обласної ради. 

 

У сесійному залі виникла напружена ситуація, в ході якої спалахнула 

палка дискусія між головою обласної ради, депутатами та представниками 

громадськості, присутніми у сесійному залі. 

 

Більшість депутатів обласної ради пропонували перейти до голосування 

за прийняття обговорюваного питання порядку денного. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 19 

"всього" – 52. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

Під час голосування з означеного вище питання депутат обласної ради 

Демченко Т. висловила невдоволення щодо порушення її права як депутата 

обласної ради у зв'язку з тим, що їй повторно не було надано слово для виступу.  
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6. СЛУХАЛИ:  

 

Про перейменування Миколаївської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Гмирьова та затвердження її Статуту. 

 

Доповідач: Димитров М. - начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

У сесійному залі зберігається напружена ситуація, між головою обласної 

ради та депутатами продовжується палка дискусія. 

Більшість депутатів обласної ради пропонують перейти до голосування за 

прийняття обговорюваного питання порядку денного. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т. вкотре наголосила на порушенні          

її права як депутата обласної ради у зв'язку з тим, що їй не було надано слово 

для виступу. Слова Демченко Т. підтримали депутати обласної ради 

Невінчанний М. та Кравченко М. 

 

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" - 15 

"всього" – 51. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

 

Про підтримку звернення Президента України до Вселенського 

Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію 

Православної Церкви в Україні. 

 

Доповідач: Бонь В. – перший заступник голови 

облдержадміністрації. 

 

У сесійному залі не вщухає напружена ситуація, триває палка дискусія 

між головою обласної ради та депутатами.  

Більшість депутатів обласної ради пропонують перейти до голосування за 

прийняття обговорюваного питання порядку денного. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 2 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 14 

"всього" – 51. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки та  продовження строку дії на період 

до 2019 року включно. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

У сесійному залі продовжується напружена ситуація.  

 

 

Головуючій не вдалося забезпечити порядок у сесійному залі, у зв'язку з 

чим було оголошено перерву у роботі двадцять першої позачергової сесії 

обласної ради. 

 

 

 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за 

допомогою електронної системи для голосування. 

На сесії зареєструвалися 42 депутати. 

 

Продовжено розгляд питання порядку денного стосовно внесення змін до 

обласної Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 

В обговоренні взяли участь: Демченко Т. (політична партія                  

"Нова держава"), Кравченко М. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Москаленко В. – голова обласної ради. 
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Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради              

Демченко Т. звернула увагу на вкрай мізерне фінансування медичної галузі 

області з державного бюджету України та її катастрофічний стан взагалі. 

Запропонувала облдержадміністрації під час внесення змін до обласного 

бюджету Миколаївської області на 2018 рік виділити значні кошти на 

поліпшення ситуації та вирішення нагальних питань, що існують в медичній 

галузі області.  

 

Далі слово надано депутату обласної ради Кравченку М. Промовець  

заявив, що поряд з людьми, які вносять хаос в соціально-економічний розвиток 

регіону, він не може носити відзнаку Миколаївської обласної ради «За заслуги 

перед Миколаївщиною» ІІ ступеня, якою його було нагороджено у 2013 році, та 

висловив бажання повернути її.    

 

Продовжуючи промову, депутат висловив свою думку стосовно 

злочинного  порушення чинного законодавства України, Конституції України 

та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині ведення 

пленарного засідання сесії, наголосив на порушенні права депутата обласної 

ради на виступ під час обговорення питань порядку денного сесії обласної ради. 

Заявив про небажання брати участь у пленарному засіданні сесії та залишив 

сесійний зал.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради з урахуванням 

пропозиції, озвученої депутатом Демченко Т. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ:  

 

Про надання згоди на передачу індивідуально визначеного майна з 

державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 

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

облдержадміністрації. 
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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" - 6 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

 

 

10. СЛУХАЛИ:  

 

Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.   

 

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

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" - 7 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається). 

 

 

11. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до статутів закладів охорони здоров'я 

Миколаївської обласної ради.  

 

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

облдержадміністрації. 
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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" - 6 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 

 

 

 

 

 

12. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг  

загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. 

 

Доповідач: Гайдаржи В. – заступник голови 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" - 6 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

 

13. СЛУХАЛИ:  

 

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік, 

який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів.  

 

Доповідач: Гайдаржи В. – заступник голови облдержадміністрації. 
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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" - 6 

"всього" – 44. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 

 
 

14. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін та доповнень до Порядку відбору, надання та умов 

використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку. 

 

Доповідач: Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації. 
 

Депутат обласної ради Демченко Т. вкотре наголосила на порушенні її 

права як депутата обласної ради у зв'язку з тим, що їй не було надано слово для 

виступу.  

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" - 6 

"всього" – 44. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається). 
 

 

Після проведення голосування за прийняття проекту рішення з означеного 

вище питання депутату Демченко Т. було надано слово для виступу, під час 

якого вона звернула увагу на повільний розподіл коштів субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку 

(з 28 млн. гривень розподілено 800 тис. гривень) та зазначила, що до складу 

обласної конкурсної комісії  з розподілу коштів субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку не входить 

жоден депутат обласної ради. 

Навела приклад з минулого - 2017 року про використання коштів 

комунального підприємства  «Миколаївський міжнародний аеропорт», які було 

покладено на депозитний рахунок. 
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15. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження Порядку та умови надання субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів 

– переможців щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається). 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  
 

Про розподіл субвенції з обласного бюджету  місцевим бюджетам на 

співфінансування  впровадження проектів-переможців  обласного 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2017 

року на 2018 рік. 

 

Доповідач: Москаленко 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" - 7 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається). 
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17. СЛУХАЛИ:  
 

Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Миколаївської 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" - 10 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається). 

 

 

18. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін та доповнень до обласної Цільової програми 

територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки. 

 

Доповідач: Фісун Р. – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи 

апарату облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається). 

 

 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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19. 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. – директор департаменту агропромислового 

розвитку 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" - 6 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається). 

 

 

20. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота"  на період до 2020 року. 

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Демченко Т. (політична партія                  

"Нова держава"), Кротов А. – заступник голови обласної ради, Москаленко В. – 

голова обласної ради. 

 

У ході обговорення питання Демченко Т. порушила проблему 

фінансування відповідно до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" заходів для окремих категорій громадян. Зазначила, що 

суми для виплат є мізерними. 

Запропонувала таке протокольне доручення: облдержадміністрації внести 

зміни до Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота"  на 

період до 2020 року та при внесенні змін до обласного бюджету Миколаївської 

області на 2018 рік виділити значні кошти на фінансування заходів цієї 

Програми окремим категоріям громадян (ветеранам війни; категоріям осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одноразова матеріальна 

допомога сім’ям загиблих та померлих  учасників бойових дій в Афганістані). 
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Під час словесної перепалки, яка виникла в ході обговорення питання,  

між Демченко Т. та заступником голови обласної ради Кротовим А. депутат 

Демченко Т. зробила чергову заяву про порушення заступником голови 

обласної ради її права на виступ як депутата обласної ради.  

 

 

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" - 6 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається). 

 

 

21. СЛУХАЛИ:  

 

Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України педагогічних працівників.  

 

Доповідач: Удовиченко 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. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається). 
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22. СЛУХАЛИ:  
 

Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. 

  

Доповідач: Гінкул В. – в.о. начальника управління молоді та спорту 

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" - 10 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається). 

 

 

23. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 2 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 10 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається). 
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24. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін  до складу постійних комісій обласної ради. 

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 8 

"всього" – 47. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається). 

 

 

25. СЛУХАЛИ:  
 

Про заяву депутата обласної ради Поточняка В.С. 
 

 

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" - 8 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається). 

 

 

 

 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

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

Про заяву депутата обласної ради Олабіна В.В. 
 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 11 

"всього" – 47. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається). 

 

 

27. СЛУХАЛИ:  
 

Про заяву депутата обласної ради Кравченка М.А. 

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 14 

"проти" – 2 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 26 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

 

 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

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

Про заяву депутата обласної ради Невінчанного М.А. 
 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 18 

"проти" – 2 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 22 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

 

 

29. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів  України, Міністерства екології та природних ресурсів України, 

Державного агентства водних ресурсів України, Фонду державного майна 

України, Прокуратури Миколаївської області щодо ситуації, яка склалася 

у зв'язку із впливом Мигіївської ГЕС Первомайського району на 

екологічну систему регіону. 
 

 

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

об'єднання "Батьківщина"), Москаленко В. – голова обласної ради. 
 

 

Про вплив Мигіївської ГЕС Первомайського району на екологічну 

систему регіону, причини, що спричинили обміління Бузьких порогів, та 

висновки робочої групи, яка з виїздом на місце вивчала ситуацію, що склалася, 

проінформував присутніх голова постійної комісії обласної ради з питань 

законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, 

зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації 

Талпа М. 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

Доповідач: Талпа М. – голова постійної комісії обласної ради з питань 

законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 

регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого 

самоврядування та засобами масової інформації. 
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Далі в обговоренні питання взяв участь депутат обласної ради Бондар О., 

який зазначив, що ситуація з обмілінням та замуленням спостерігається на річці 

Інгул, яка протікає територією Миколаївської області та забезпечує питною 

водою декілька районів області.  

Виступаючий запропонував у текст Звернення щодо ситуації, яка 

склалася на Мигіївській ГЕС, вписати річку Інгул та розглянути на засіданні 

постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів питання щодо використання 

державного водного ресурсу та будівництва міні-ГЕС на річці Інгул. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради з урахуванням 

пропозиції Бондаря О. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 1 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 11 

"всього" – 46. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається). 

 

 

Продовжуючи ведення пленарного засідання, голова обласної ради 

Москаленко В. повідомила, що її голос «за» не було враховано електронною 

системою для голосування під час голосування за питання порядку денного під 

№7 та зробила заяву про його врахування.  

Про урахування голосу «за» під час голосування за питання порядку 

денного під №5 заявили депутати Дранов В., Настоящий І., Бондар О. 

Також до секретаріату сесії надійшли письмові заяви про урахування  

голосу «за» від депутата обласної ради Рубського Г. - з питання під №5 та 

депутата Поточняка В. – з питання під №7. 

 

 

30. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем'єр-

міністра України, народних депутатів України, обраних від Миколаївської 

області, та  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, щодо недоцільності 

облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної 

передачі даних. 
 

Доповідач: Москаленко 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" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 9 

"всього" – 45. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається). 

 

 

31. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо законодавчого 

врегулювання питання організації використання полезахисних лісових 

смуг та земельних ділянок під ними. 

 

 

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" - 8 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається). 

 

 

32. СЛУХАЛИ:  
 

Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо законодавчого врегулювання 

питання здійснення перерахунків пенсій державним службовцям та 

працівникам органів місцевого самоврядування. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

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

голосування за схвалення проекту Звернення депутатів Миколаївської обласної 

ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (Звернення схвалено). 

 

 

33. СЛУХАЛИ:  
 

Про депутатський запит депутат обласної ради Резнікова І.Б. 

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається). 

 

 

Розділ "РІЗНЕ".  

 

Депутат обласної ради, голова депутатської фракції політичної партії 

"Українське об'єднання патріотів - УКРОП" у Миколаївській обласній раді 

Ковальчук П. оголосив заяву про виключення зі складу депутатської фракції 

політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" депутата обласної 

ради Сторчеуса В.  

 

 

Доповідач: Резніков І. – депутат обласної ради. 
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Депутат обласної ради Марін Г. звернувся із депутатським запитом про 

скасування дії постанови Кабінету Міністрів України  від 07 червня 2017 року 

№ 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та 

охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та 

розпорядження ними» в частині обов’язкової розробки агрохімічних паспортів 

на земельні ділянки під автомобільними гаражами, господарськими дворами 

тощо. 

Озвучив свою думку стосовно неправомірних дій означеної вище 

постанови та запропонував вжити заходів відповідного реагування щодо її 

скасування. 
 

Депутат обласної ради Ковальчук П. повідомив про втручання сторонніх 

осіб у діяльність депутатів Новоодеської районної ради, погрози йому особисто 

та депутатам обласної ради Казюці О. та Джупініну Ю., які звернулися до 

постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів з метою вивчення означеного 

питання. Вніс пропозицію звернутися до правоохоронних органів щодо 

з’ясування озвучених фактів. 

Звернувся із депутатським запитом щодо вжиття заходів із заборони 

продажу незавершеного будівництва площею понад 600 квадратних метрів, яке 

знаходиться на території Новоодеської районної лікарні. 

 

 

Слово для інформування з питання щодо стану виконання ремонтних та 

експлуатаційних робіт на автомобільних дорогах області та використання 

коштів бюджетів різних рівнів на ці заходи надано начальнику служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області Максименку А. 

Насамперед доповідач звернувся до керівництва та депутатів обласної 

ради з проханням про завчасне, по можливості, попереджання служби 

автомобільних доріг щодо бажання заслухати певну інформацію з метою більш 

якісної її підготовки.  

Повідомив щодо суми коштів, виділених з державного бюджету на 

виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах Миколаївської області, а 

саме: 250 млн грн – на поточні, 350 млн грн – на капітальні роботи. 

Окремо проінформував про стан виконання ремонтних та 

експлуатаційних робіт на автомобільних дорогах різних рівнів значення. 

 

За результатами інформування депутатами обласної ради було поставлено 

ряд запитань, на які Максименко А. надав вичерпну відповідь, зокрема: 

 

депутат обласної ради Невеселий В. порушив питання стосовно 

завершення ремонтних робіт автомобільної дороги загального користування 

значення Н-24, що проходить територією м.Вознесенськ. Запропонував службі 

автомобільних доріг у Миколаївській області надати району дорожні матеріали 

для отримання можливості самостійно проводити ямковий ремонт на дорогах. 
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В ході обговорення порушеного питання було запропоновано звернутися 

від імені депутатів Миколаївської обласної ради до Державного агентства 

автомобільних доріг України щодо виділення додаткових коштів з державного 

бюджету на фінансування робіт, пов’язаних з експлуатаційним утриманням 

автошляхів Миколаївської області. Службі автомобільних доріг у Миколаївській 

області доручено підготувати текст відповідного звернення. 
 

За пропозицію щодо звернення до Державного агентства автомобільних 

доріг України щодо виділення додаткових коштів з державного бюджету на 

фінансування робіт, пов’язаних з експлуатаційним утриманням автошляхів 

Миколаївської області, проведено поіменне голосування за допомогою 

електронної системи для голосування. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 38. 

 

ВИРІШИЛИ: (Звернення схвалено); 

 

 депутат обласної ради Дранов В. порушив питання про аварійну 

ситуацію та проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі загального 

користування місцевого значення Вознесенськ-Братське; 

  

депутат обласної ради Рубський Г. порушив питання про виділення 

коштів на ремонт автомобільної дороги загального користування  Баштанка – 

Миколаїв; 
 

депутат обласної ради Джупінін Ю. порушив питання стосовно 

проведення ремонтних робіт на Троїцькому мосту, Новоодеський район; 
 

депутат обласної ради Бондар О. підтримав пропозицію щодо  

необхідності підготовки Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Державного агентства автомобільних доріг України про виділення додаткових 

коштів з державного бюджету на фінансування робіт, пов’язаних з 

експлуатаційним утриманням автошляхів Миколаївської області.  

Порушив питання щодо необхідності термінового проведення тендерних 

процедур у тих районах області, в яких передбачено фінансування поточного 

середнього ремонту за кошти дорожнього фонду; 

 

депутат обласної ради Закусілов А.М. порушив питання стосовно 

неякісного проведення робіт зі встановлення водовідведення під час  

облаштування зупиночних комплексів на автомобільній дорозі Т-15-08 та 

строків завершення на ній всіх видів робіт; 
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депутат обласної ради Ковальчук П. порушив питання стосовно 

проведення робіт з покосу бур'янів на узбіччі автомобільної дороги Миколаїв-

Вознесенськ; 
 

депутат обласної ради Марін Г. порушив питання стосовно завершення  

ремонтних робіт, які були розпочато у 2017 році, автомобільної дороги Т-15-04, 

що проходить територією с. Лиса Гора Первомайського району; 
 

депутат обласної ради Гемаєв Х. порушив питання стосовно ремонту 

автомобільної дороги Т-15-13 до м. Очаків. 

 
 

Продовжуючи обговорення питань розділу «Різне», депутат обласної ради 

Невеселий В. вже повторно під час пленарного засідання сесії порушив питання 

щодо збільшення фінансування з обласного бюджету ДЮСШ № 1 (на 

придбання форми для борців) та щодо зупинення роботи комунального закладу 

"Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Вознесенської міської ради 

через порушення закладом правил пожежної і техногенної безпеки, а саме: 

дерев’яні конструкції покрівель та приміщень закладу не піддані 

вогнезахисному оброблянню та звернувся з проханням віднайти можливість з 

метою виділення коштів на вирішення означеного вище питання. 

 

У доповнення до сказаного, депутат обласної ради Дранов В. порушив 

питання про недокомплектування кадровими працівниками та 

недофінансування в частині медичного забезпечення КЗ "Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей" Вознесенської міської ради.  

Голова обласної ради запевнила, що ці питання знаходитимуться на 

контролі в обласній раді. 

 
 

До головуючої Москаленко В. із заявою про відсутність на офіційному 

веб-сайті Миколаївської обласної ради проекту рішення обласної ради з 

питання порядку денного під №5 «Про взяття до відома заяви Кухти І.В.» 

звернувся депутат обласної ради Кухта І. та наполіг на занесенні цієї інформації 

до протоколу двадцять першої позачергової сесії обласної ради. 

Головуюча спростувала цю заяву, повідомивши, що проект рішення, про 

який іде мова, розміщено на  офіційному веб-сайті. 

 

 

Депутат обласної ради Басс В. порушив питання про ситуацію, яка 

склалася в Інгульському районі м. Миколаєва у зв’язку із тим, що ЖКП 

«Південь» уклало угоду із колекторською кампанією з метою стягнення боргів 

з оплати за комунальні послуги з мешканців, будівлі яких обслуговуються 

зазначеним вище комунальним підприємством. 

Вніс пропозицію звернутися до правоохоронних органів з метою 

вивчення питання по суті та вжиття відповідних заходів реагування. 
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Насамкінець головуюча Москаленко В. повідомила, що усі питання 

порядку денного двадцять першої позачергової сесії обласної ради розглянуто і 

оголосила про завершення роботи пленарного засідання обласної ради. 

 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

  

 

 

 

 

Голова обласної ради В.МОСКАЛЕНКО 
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