
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

07 вересня 2018 року № 22 

          м.Миколаїв         

Двадцять друга позачергова сесія 

обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

11 година 

 

 

Перед початком роботи двадцять другої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання головуюча Москаленко В. наголосила, що її проведення 

пов'язане з необхідністю прийняття Звернення до Кабінету Міністрів України 

стосовно збільшення видатків на утримання автомобільних доріг Миколаївської 

області. 

 

Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

 Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 33 

Відсутні з поважних причин – 31 

 

         Двадцять другу 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: Каражея О. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"),  Поточняка В. (політична партія "Наш край").  
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 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проекту порядку денного двадцять другої 

позачергової сесії обласної ради в цілому. 
  
Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 34. 

 

До порядку денного двадцять другої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання включено таке питання: 

 

1. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України стосовно збільшення  видатків на утримання автомобільних 

доріг загального користування державного значення на території Миколаївської 

області. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

 

Слово для виступу надано депутату обласної ради Кормишкіну Ю. 

(політична партія "Наш край"). Виступаючий повідомив про ситуацію, що 

склалася у дорожній галузі Миколаївської області та наголосив на вимозі щодо 

повернення Миколаївській області коштів від митного експерименту в сумі                     

68,0 млн гривень; на скасуванні постанови Кабінету Міністрів України                       

від 05 вересня 2018 року та виділенні додаткового фінансового ресурсу на 

проведення поточного та капітального ремонту автомобільних доріг                    

у сумі 70,0 млн гривень. 

Вніс пропозицію в останньому абзаці тексту Звернення слово "просимо" 

замінити словом "вимагаємо". 

 

До роботи пленарного засідання долучилися голова обласної державної 

адміністрації Савченко О. та його заступники. 

 

Далі слово надано голові облдержадміністрації Савченку О., який надав 

інформацію щодо стану доріг Миколаївської області. Висловив особисту 

позицію стосовно підтримки Звернення, яке розглядається сьогодні на сесії. 

Далі продовжено обговорення питання. 

 

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

Невінчанний М. (політична партія "Опозиційний блок"), Рубський Г. (політична 
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партія "Відродження"), Невеселий В. (політична партія "Відродження"),    

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

Бондар О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Паламарюк П. (політична 

партія "Опозиційний блок"), Жосан В. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"),  Воронок А. (політична партія "Українське 

об’єднання патріотів - "УКРОП"), Білоконенко Н. (політична партія "Блок 

Петра Порошенка "Солідарність"),  Богданцев В. – голова Єланецької районної 

ради, Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

внесено ряд конкретних пропозицій. 

Зокрема, депутат обласної ради Демченко Т. звернула увагу на те, що 

обласна рада у квітні 2018 року вже зверталася до органів влади вищого рівня з 

приводу катастрофічного стану автомобільних доріг Миколаївської області. 

Зазначила, що використано лише 20 відсотків коштів, виділених на ремонт 

автомобільних доріг. 

Запропонувала: 

розглянути на наступній сесії обласної ради питання про ситуацію на 

автомобільних дорогах Миколаївської області; 

зажадати від Кабінету Міністрів України вжиття дієвих заходів та 

забезпечення до кінця 2018 року і на 2019 рік належного фінансування з метою 

виправлення катастрофічної ситуації, що склалася на дорогах Миколаївської 

області. 

 

Звернула увагу на відсутність у проекті Звернення автомобільної дороги 

Н-14 Олександрія-Кропивницький-Миколаїв, порушила питання щодо суми 

коштів, виділеної на ремонт цієї дороги. 

 

Запропонувала доповнити проект рішення обласної ради новим пунктом 3 

такого змісту: 

"На наступній сесії обласної ради заслухати звіт облдержадміністрації, 

служби автомобільних доріг у Миколаївській області про ситуацію на 

автомобільних дорогах Миколаївської області та про виконання Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області 

на 2016-2018 роки із запрошенням керівництва держави". 

 

Депутат обласної ради Невеселий В. (політична партія "Відродження") 

звернув увагу на те, що протягом декількох років ситуація з автомобільними 

дорогами Миколаївської області не змінюється. 

Запропонував у найкоротші строки створити робочу групу з вирішення 

питання стосовно фінансування ремонтних робіт на автомобільних дорогах 

Миколаївської області у 2018-2019 роках та провести виїзне засідання робочої 

групи у м.Києві. 
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Депутат обласної ради Талпа М. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність") закликав колег-депутатів обласної ради 

консолідувати свої зусилля, спрямувавши їх на повернення 98,61 млн гривень та 

додаткове виділення фінансового ресурсу в сумі 266,4 млн гривень. 

 

Депутат обласної ради Паламарюк П. (політична партія "Опозиційний 

блок") запропонував на наступному пленарному засіданні обласної ради 

заслухати керівництво служби автомобільних доріг щодо стану автомобільних 

доріг Миколаївської області. 

 

Депутат обласної ради Жосан В. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність") вніс пропозицію направити текст Звернення на 

адресу Президента України. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій 

проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 0 

"всього" – 33. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Демченко Т. (політична партія "Нова держава") щодо необхідності заслухати на 

черговій сесії обласної ради звіт облдержадміністрації, служби автомобільних  

доріг про ситуацію на дорогах Миколаївської області та стосовно виконання 

Програми "Автомобільні дороги Миколаївської області" із запрошенням 

керівництва нашої держави. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 28 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 33. 
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На цьому двадцять другу позачергову сесію обласної ради оголошено 

закритою. 

 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

  

 

 

 

 

Голова обласної ради В.МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Федулова 37 01 63 


