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Перед тим, як розпочати роботу двадцять четвертої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання, головуюча Москаленко В. висловила 

привітання депутату обласної ради ЗАКУСІЛОВУ А. з нагоди дня народження. 

Далі голова обласної ради Москаленко В. вручила почесні нагороди та квіти 

кращим представникам територіальних громад Миколаївської області. 

 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий 

внесок у реалізацію державної політики зайнятості в Україні, багаторічну 

сумлінну працю та високий професіоналізм Грамотою Верховної Ради України 

нагороджено МІНЯЙЛОВУ Любов Григорівну, начальника відділу статистики 

та прогнозування Миколаївського обласного центру зайнятості. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток будівельної галузі Миколаївщини, високу професійну майстерність, 

активну життєву позицію відзнакою Миколаївської обласної  ради – "За заслуги 

перед Миколаївщиною" IІ ступеня нагороджено ГУЛЛЄРА Володимира Ілліча, 

заслуженого будівельника України, колишнього заступника Миколаївського 

міського голови.  

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розбудову і становлення місцевого самоврядування, плідну депутатську 

діяльність, спрямовану на вирішення соціально-економічних питань 

територіальної громади, багаторічну сумлінну працю та активну життєву 

позицію Подяку обласної ради оголошено РЕЗНІКОВУ Іллі Борисовичу,  

депутату Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 

 

Головуюча Москаленко В. повідомила, що на адресу обласної ради 

надійшла подяка від адміністрації, педагогічного і батьківського колективів 

Троїцького закладу дошкільної освіти Новоодеського району, які висловлюють 

слова щирої вдячності депутату Миколаївської обласної ради                          
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КАТРИЧУ АНАТОЛІЮ ПЕТРОВИЧУ за постійну вагому підтримку, 

оперативну і якісну допомогу дошкільному закладу.  

 

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 - 40 

Відсутні з поважних причин – 24 

 

         Двадцять четверту 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: Джупінін Ю. (політична партія "Українське об’єднання 

патріотів - "УКРОП"), Гладун С. (політична партія "Опозиційний блок"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  

Головуючою Москаленко В. запропоновано прийняти за основу проект 

порядку денного двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради. 

 

Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для 

голосування. 

  

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 43. 

 

В обговоренні проекту порядку денного двадцять четвертої позачергової 

сесії обласної ради взяли участь: Рубський Г. (політична партія "Відродження"), 

Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),  Ніколенко А. (політична партія 
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"ВО "Батьківщина"), Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту порядку денного депутат обласної ради  

Олабін В. вніс пропозицію щодо передачі повноважень Миколаївської обласної 

ради голові Миколаївської обласної державної адміністрації. 

 

Пропозицію депутата Олабіна В., поставлено на голосування за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 5 

"проти" – 11 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 24 

"всього" – 44. 

 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проекту порядку денного двадцять четвертої 

позачергової сесії обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 7 

"всього" – 44. 

 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко В. повідомила про 

створення в Миколаївській обласній раді депутатської групи "Опозиційна 

платформа – "За життя" з числа депутатів, обраних від регіональної організації 

політичної партії "Опозиційний блок". 

До складу депутатської групи "Опозиційна платформа - "За життя" 

увійшли такі депутати: 

Фроленко В.О. 

Резніков І.Б. 

Кравченко М.А. 

Сіроштан О.В. 

Лучний М.М. 

Керівником депутатської групи "Опозиційна платформа - "За життя" 

обрано депутата обласної ради Фроленка В. 

Слово надано депутату обласної ради Фроленку В., керівнику 

депутатської групи "Опозиційна платформа – "За життя", який зазначив, що 

"Опозиційна платформа - "За життя" стала провідною силою в країні та 
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об'єднала навколо себе громадян України, які підтримують ідею негайного 

становлення миру та побудови сильної незалежної держави. Закликав 

позафракційних депутатів та депутатів з інших фракцій приєднатися до складу 

депутатської групи "Опозиційна платформа – "За життя". 

 

До порядку денного двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання включено такі питання: 

 

1. Про призначення Поточняка В.С. на посаду начальника Миколаївського 

обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

2. Про призначення Федорової С.Ф. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

3. Про призначення Алєксєєва В.В. на посаду директора Миколаївської 

обласної бази спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

4. Про призначення Бєлякової В.Г. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської 

обласної ради. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 

 

5. Про продовження трудових відносин з директором комунального 

закладу "Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного 

та інформаційного забезпечення освітніх закладів" Миколаївської обласної 

ради. 

 

Доповідач: Удовиченко О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 
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6. Про продовження строку дії Програми економічного і соціального 

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

період до 2019 року включно. 

 

Доповідач: Васильєва М. - директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

7. Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

у Миколаївській області на 2017-2018 роки та затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 

роки. 

 

Доповідач: Грипенко В. – заступник директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

8. Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській 

області на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Димитров М. - начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

9. Про затвердження обласної Цільової національно-культурної програми 

"Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин у Миколаївській області" на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Димитров М. - начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

10. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 

Доповідач: Гінкул В. – виконувач обов’язків начальника 

управління молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

11. Про затвердження Порядку використання субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту з нового будівництва, 

модернізації, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд та 

будівництва нових спортивно-оздоровчих комплексів у Миколаївській області. 
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Доповідач: Гінкул В. - виконувач обов’язків начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

12. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2020 року включно. 

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

13. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

 

14. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

 

Доповідач: Удовиченко О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

15. Про затвердження Цільової програми захисту населення і  територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

 

Доповідач: Пронін Є. – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. 

 

16. Про внесення змін до розподілу 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 затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

18. Про внесення змін до обласної Програми підтримки засобів масової 

інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування на 2017-2020 роки. 
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Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

19. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми часткового 

відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому 

фонді на 2016-2020 роки. 

 

Доповідач: Гладков Є. – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

 

20. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми захисту прав 

дітей Миколаївської області "Дитинство" на 2019-2020 роки. 

 

Доповідач: Гускін О. – виконувач обов’язків заступника 

начальника служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 

 

21. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2019-2020 роки. 

 

Доповідач: Трофімова І. - в.о. начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

22. Про продовження строку дії на період до 2019 року включно обласної 

Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на     

2013-2016 роки. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

23. 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: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

24. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми запобігання і 

лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 

роки. 
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Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

25. Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції та залишку коштів  

медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (цільові 

кошти для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на хронічну 

ниркову недостатність методом гемодіалізу). 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

           26. Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки для 

медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб) у 2019 році. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

27. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області            

на 2018 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

28. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

29. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Барна Ф. – виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства "Миколаївський 

міжнародний аеропорт". 

 

30. Про затвердження обласної Програми енергозбереження та розвитку 

альтернативних джерел енергії на період до 2025 року. 

 



9 
 

Доповідач: Гладков Є. – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

 

31. Про затвердження обласної Програми розвитку систем зовнішнього 

освітлення населених пунктів Миколаївської області на період до 2025 року. 

 

Доповідач: Гладков Є. – начальник управління житлово-

комунального господарства  облдержадміністрації. 

 

32. Про затвердження Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я 

Миколаївської області на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

33. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду 

та звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

34. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

Доповідач: Самойлов А. – головний лікар Миколаївського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Миколаївської обласної ради. 

 

35. Про внесення змін до Положення про обласний цільовий фонд 

охорони навколишнього природного середовища та Порядку планування і 

використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Доповідач: Васильєва М. - директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

36. Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Миколаївській області на 2019-2020 роки. 
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Доповідач: Іваненко О. - в.о. начальника управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації. 

 

37. Про затвердження Програми розвитку водного господарства 

Миколаївської області на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Письменний С. - начальник Південно-Бузького 

басейнового управління водних ресурсів. 

 

38. Про внесення змін до Положення про порядок призначення стипендій 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови Миколаївської 

обласної ради студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних 

закладів. 

 

Доповідач: Удовиченко О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

39. Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 липня 2017 року 

№ 17 "Про організацію підготовки Антикорупційної програми Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання". 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

40. Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2019 рік. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

41. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України щодо підтримки законопроекту про запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в 

Україні. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

42. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення соціальної 

справедливості в засадах оплати праці працівників галузі охорони здоров’я. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 
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43. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу екологічного 

податку. 

 

Доповідач: Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Поточняка В.С. на посаду начальника Миколаївського 

обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Миколаївської обласної 

ради. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Федорової С.Ф. на посаду головного лікаря 

Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника 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 
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"не голосували" - 3 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу). 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Алєксєєва В.В. на посаду директора Миколаївської 

обласної бази спеціального медичного постачання Миколаївської обласної 

ради. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я 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" - 2 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Бєлякової В.Г. на посаду головного лікаря 

Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи 

Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 

 

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" - 3 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу). 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження трудових відносин з директором комунального закладу 

"Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітніх закладів" Миколаївської обласної 

ради. 

 

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" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 46. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу). 

 

 

6. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина - 2017" на період 

до 2019 року включно. 

 

Доповідач: Васильєва М. - директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна 

платформа - "За життя"), Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації, 

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" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 9 

"всього" – 47. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

Миколаївській області на 2017-2018 роки та затвердження Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 

2019-2020 роки. 

 

Доповідач: Грипенко В. – заступник директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна 

платформа - "За життя"), Івануна І. (політична партія "ВО "Батьківщина"), 

Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), Кушнір О. – заступник 

голови облдержадміністрації, Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 4 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу). 
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8. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській області 

на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Димитров М. - начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

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

Порошенка "Солідарність"), Кравченко М. (депутатська група "Опозиційна 

платформа - "За життя"), Рубський І. (політична партія "Відродження"), 

Москаленко В. – голова обласної ради. 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 6 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу). 

 

 

9. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження обласної Цільової національно-культурної програми 

"Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин у Миколаївській області" на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Димитров М. - начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Кравченко М. (депутатська група 

"Опозиційна платформа - "За життя"), Іванова Н. (політична партія "Блок Петра 

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

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій 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" – 2 

"не голосували" - 5 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу). 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 

Доповідач: Гінкул В. – виконувач обов’язків начальника 

управління молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Закусілов А. (політична партія "Наш край"), 

Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"),                 

Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації, Талпа М. (політична 

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

обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано таке 

доручення із внесенням до протоколу двадцять четвертої позачергової сесії 

обласної ради: 

обласній державній адміністрації, управлінню молоді та спорту 

облдержадміністрації розглянути питання щодо необхідності виділення коштів 

на ремонт та опалення душових і роздягалень у спеціалізованій дитячо-

юнацькій школі олімпійського резерву з вітрильного спорту "Обласний яхт-

клуб". 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу). 
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11. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Порядку використання субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію проекту з нового будівництва, 

модернізації, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд та 

будівництва нових спортивно-оздоровчих комплексів у Миколаївській 

області. 

 

Доповідач: Гінкул В. - виконувач обов’язків начальника управління 

молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Барна Ф. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"),  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" – 1 

"не голосували" - 3 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу). 

 

 

12. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Комплексної програми соціального зах 

исту населення "Турбота" на період до 2020 року. 

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

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

блок"), Паламарюк П. (політична партія "Опозиційний блок"), Закусілов А. 

(політична партія "Наш край"), Кушнір О. – заступник голови 

облдержадміністрації, Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу). 

 

 

13. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

 

Доповідач: Єльчієва О. - директор департаменту соціального 

захисту населення 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" - 4 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу). 

 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки. 

 

Доповідач: Удовиченко О. - директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу). 

 

 

15. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Цільової програми захисту населення і  територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

 

Доповідач: Пронін Є. – начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій 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 № 15 додається та формується в окрему справу). 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до розподілу 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. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу). 

 

 

17. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

 

Доповідач: Москаленко 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" – 1 

"не голосували" - 7 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається). 

 

 

18. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласної Програми підтримки засобів масової 

інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2020 роки. 

 

Доповідач: Москаленко 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 
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"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу). 

 

 

19. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін і доповнень до обласної Програми часткового 

відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у 

житловому фонді на 2016-2020 роки. 

 

Доповідач: Гладков Є. – начальник управління житлово-

комунального господарства 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 № 19 додається та формується в окрему справу). 

 

 

20. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми захисту прав 

дітей Миколаївської області "Дитинство" на 2018-2020 роки. 

 

Доповідач: Гускін О. – виконувач обов’язків заступника 

начальника служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Ясинський О. (політична партія 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 



22 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається та формується в окрему справу). 

 

 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 

охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 

 

Доповідач: Трофімова І. - виконувач обов’язків начальника 

управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Вовненко Є. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Невеселий В. (політична партія "Відродження"), Каражей О. (політична 

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

обласної ради. 

Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради Вовненко Є. 

запропонував організувати виїзд депутатів - членів постійної комісії обласної 

ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів до м.Первомайськ з метою вивчення на місці питання стану 

очисних споруд і водоканалізаційного господарства м.Первомайськ та 

підготовки плану заходів, які необхідно здійснити для вирішення цього 

питання.  

 

Депутат обласної ради Каражей О. порушив питання щодо необхідності 

розроблення та внесення на розгляд сесії обласної ради проекту нової обласної 

Програми "Ліси Миколаївщини", строк дії якої закінчився 2015 року. 

 

У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення із внесенням до 

протоколу двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради: 

обласній державній адміністрації, Миколаївському обласному управлінню 

лісового та мисливського господарства розробити та внести на розгляд чергової 

сесії обласної ради проект обласної Програми "Ліси Миколаївщини". 
 

Протокольне доручення проголосовано за допомогою електронної 

системи для голосування. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 
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"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 44. 

 

Далі 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 № 21 додається та формується в окрему справу). 

 

 

22. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження строку дії на період до 2019 року включно обласної 

Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 

2013-2016 роки. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я 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 № 22 додається та формується в окрему справу). 

 

 

23. 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. 
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Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

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

блок"), Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В. – 

голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій 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" - 4 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається та формується в окрему справу). 

 

 

24. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін і доповнень до обласної Програми запобігання і 

лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-

2020 роки. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

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

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 44. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається та формується в окрему справу). 

 

 

25. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції та залишку коштів  

медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (цільові 

кошти для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на 

хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу). 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника 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 № 25 додається та формується в окрему справу). 

 

 

          26. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Порядку розподілу, використання та фінансування 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки 

для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб) у 2019 році. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 
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"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається та формується в окрему справу). 

 

 

27. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області  на                   

2018 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В. - директор департаменту фінансів 

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" - 4 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається та формується в окрему справу). 

 

 

28. СЛУХАЛИ: 

 

Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В. - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна 

платформа - "За життя"), Закусілов А. (політична партія "Наш край"), Барна Ф. 

(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),  Кушнір О. – 

заступник голови облдержадміністрації, Крет Ю. (політична партія 

"Відродження"), Джупінін Ю. (політична партія "Українське об’єднання 

патріотів – "УКРОП"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"), 

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

Москаленко В. – голова обласної ради. 
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 У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради 

Закусіловим А. порушено питання щодо необхідності придбання апарата 

ультразвукового дослідження для Снігурівської центральної районної лікарні. 

З урахуванням обговорення та внесених депутатом обласної ради 

пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 2 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 43. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається та формується в окрему справу). 

 

 

29. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 

"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 

 

Доповідач: Барна Ф. – виконувач обов’язків директора 

комунального підприємства "Миколаївський 

міжнародний аеропорт". 

 

В обговоренні взяли участь: Кравченко М. (депутатська група 

"Опозиційна платформа - "За життя"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш 

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

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

голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій 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" - 3 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається та формується в окрему справу). 
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30. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження обласної Програми енергозбереження та розвитку 

альтернативних джерел енергії на період до 2025 року. 

 

Доповідач: Гладков Є. – начальник управління житлово-

комунального господарства 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" - 5 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається та формується в окрему справу). 

 

 

31. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження обласної Програми розвитку систем зовнішнього 

освітлення населених пунктів Миколаївської області на період до                     

2025 року. 

 

Доповідач: Гладков Є. – начальник управління житлово-

комунального господарства  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" - 7 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається та формується в окрему справу). 
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32. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я 

Миколаївської області на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я 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" - 6 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається та формується в окрему справу). 

 

 

33. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 

Доповідач: Черненко О. - заступник начальника управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 20 

"проти" – 1 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 15 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
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34. СЛУХАЛИ:  

 

Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

Доповідач: Самойлов А. – головний лікар Миколаївського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Миколаївської обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 1 

"утримались" – 10 

"не голосували" - 5 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

 

35. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Положення про обласний цільовий фонд охорони 

навколишнього природного середовища та Порядку планування і 

використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Доповідач: Васильєва М. - 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" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається та формується в окрему справу). 
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36. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Миколаївській області на 2019-2020 роки. 

 

Доповідач: Іваненко О. - в.о. начальника управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

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" - 3 

"всього" – 41. 

 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається та формується в окрему справу). 

 

 

37. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми розвитку водного господарства 

Миколаївської області на 2019-2021 роки. 

 

Доповідач: Письменний С. - начальник Південно-Бузького 

басейнового управління водних ресурсів. 

 

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" - 4 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається та формується в окрему справу). 
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38. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Положення про порядок призначення стипендії 

голови Миколаївської обласної державної адміністрації, голови 

Миколаївської обласної ради студентам вищих та учням професійно-

технічних навчальних закладів. 

 

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" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається та формується в окрему справу). 

 

 

39. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 липня 2017 року № 17 

"Про організацію підготовки Антикорупційної програми 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" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається та формується в окрему справу). 
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40. СЛУХАЛИ:  

 

Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2019 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" – 35 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається та формується в окрему справу). 

 

Внесено пропозицію повернутися до розгляду питання "Про внесення 

змін до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників підприємств, установ та організацій, що належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області" та 

повторно проголосувати з цього питання. 

 

В обговоренні взяли участь: Лучний М. (депутатська група "Опозиційна 

платформа - "За життя"), Бонь В.В. – перший заступник голови 

облдержадміністрації, Резніков І. (депутатська група "Опозиційна платформа - 

"За життя"), Москаленко В. – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 23 

"проти" – 1 

"утримались" – 12 

"не голосували" - 5 

"всього" – 41. 

 

Запропоновано повернутися до розгляду питання "Про надання згоди на 

списання нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області" та повторно проголосувати з цього питання. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 21 

"проти" – 0 

"утримались" – 13 

"не голосували" - 8 

"всього" – 42. 

 

41. СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо підтримки законопроекту про запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в 

Україні. 

 

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" – 1 

"не голосували" - 3 

"всього" – 42. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 39 додається та формується в окрему справу). 

 

 

42. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення соціальної 

справедливості в засадах оплати праці працівників галузі охорони 

здоров’я. 

 

Доповідач: Москаленко 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" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 40 додається та формується в окрему справу). 

 

 

43. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу екологічного 

податку. 

 

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" - 2 

"всього" – 41. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 41 додається та формується в окрему справу). 

 

Голова обласної ради Москаленко В. повідомила про завершення розгляду 

питань порядку денного двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради. 

Головуюча підкреслила, що наразі депутатам обласної ради надається слово для 

оголошення депутатських звернень. 

 

Слово для оголошення заяви надано депутату обласної ради Кравченку М. 

(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"). 

Виступаючий звернувся до голови облдержадміністрації з проханням 

прокоментувати вчинок одного із його заступників з приводу грубих, 

образливих висловлювань на адресу депутата обласної ради. 

 

Далі слово надано депутату обласної ради Ковальчуку П. (політична 

партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), який порушив питання 

щодо: 
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проведення децентралізації у Новоодеському районі за принципом "Один 

район - одна громада"; 

наближення екологічної катастрофи у Новоодеському районі та 

продовження роботи робочої групи, створеної з числа депутатів обласної ради з 

питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів. 

 

У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення із внесенням до 

протоколу двадцять четвертої позачергової сесії обласної ради: 

 

розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, 

охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів 

питання про надзвичайну екологічну ситуацію, що склалася на території 

Новоодеського району. 

 

Депутат обласної ради Рубський Г. (політична партія "Відродження") 

порушив питання щодо надання інформації про використання коштів, 

виділених на ремонт автомобільної дороги Піски-Баштанка-Новопавлівка, у 

тому числі актів виконаних робіт та строків їх виконання. 

Запропонував у подальшому на пленарних засіданнях обласної ради 

депутатські запити і звернення розглядати у порядку денному першочергово. 

 

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

порушив питання щодо необхідності внесення на розгляд чергової сесії 

обласної ради проекту обласної Програми "Безпечна Миколаївщина". 

 

Насамкінець головуюча Москаленко В. підбила підсумки роботи двадцять 

четвертої позачергової сесії обласної ради та оголосила про закриття 

пленарного засідання обласної ради. 

 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

  

 

 

Голова обласної ради В. МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

Галина Федулова 37 01 63 


