
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

Від 07 листопада 2019 року № 29 

  м.Миколаїв         

Двадцять дев'ята позачергова сесія 

обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед початком роботи двадцять дев'ятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, 

за допомогою електронної системи для голосування. 

На сесії зареєструвалися 19 депутатів. 

Запропоновано провести повторну реєстрацію депутатів за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 33 

Відсутні з поважних причин – 31 

 

Двадцять дев'яту позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

ЗАПРОШЕНІ: депутати обласної ради, народні депутати України, 

керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради минулих скликань, 

голови районних рад та райдержадміністрацій, міські голови, керівники ряду 

підприємств, департаментів та управлінь, представники засобів масової 

інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради тощо. 
 

Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

кількості 2-х депутатів: Лучний Микола (депутатська група "Опозиційна                                        

платформа - "За життя"), Маліновська Олена (політична партія "Опозиційний   

блок"). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  
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Головуюча Москаленко Вікторія повідомила про перелік питань, що 

вносяться на розгляд двадцять дев'ятої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання. 

 

В обговоренні проєкту порядку денного двадцять дев'ятої позачергової 

сесії обласної ради взяли участь: Демченко Тетяна (політична партія "Нова 

держава"), Олабін Вадим (політична партія "Опозиційний блок"), Невінчанний 

Максим (політична партія "Опозиційний блок"), Фроленко Володимир 

(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Марін Григорій 

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

Михайло (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), 

Кормишкін Юрій (політична партія "Наш край"),  Кротов Андрій – заступник 

голови обласної ради, Бондар Олександр (політична партія "ВО "Батьківщина"), 

Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

 

У ході обговоренні проєкту порядку денного двадцять дев'ятої позачергової 

сесії обласної ради депутатами обласної ради висловлено ряд суттєвих 

зауважень та внесено конкретні пропозиції, зокрема: 

 

депутат обласної ради Демченко Тетяна закликала колег-депутатів 

працювати згідно з чинним законодавством  в режимі проведення планових 

чергових сесій обласної ради та з публічним донесенням до жителів 

Миколаївської області усіх завдань, які ставляться перед депутатами обласної 

ради. Висловила сподівання, що врешті-решт депутатський корпус об'єднається 

і почне працювати на благо територіальних громад Миколаївської області. 

Звернулася з пропозицією не підтримувати порядок денний сесії, оскільки 

останнім часом сесії обласної ради скликаються позачергово без попереднього 

розгляду питань на засіданнях постійних комісій обласної ради.  

 

Депутат обласної ради Олабін Вадим погодився з пропозицією депутата 

Демченко Тетяни стосовно непідтримання порядку денного двадцять дев'ятої 

позачергової сесії обласної у зв'язку з тим, що питання, включені до порядку 

денного двадцять дев'ятої позачергової сесії обласної попередньо не було 

розглянуто на засіданнях постійних комісій обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Навінчанний Максим наголосив на необхідності 

переформатування обласної ради, а саме керівництва обласної ради та голів 

постійних комісій обласної ради у повному складі. Запропонував включити до 

порядку денного сесії питання про звіт голови Миколаївської обласної ради. 

 

Депутат обласної ради Бондар Олександр запропонував виключити з 

порядку денного сесії усі питання, крім питання № 9 - "Про внесення змін та 

доповнень до Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" 

на період до 2020 року". 
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Депутат обласної ради Талпа Михайло підтримав пропозицію свого 

колеги-депутата Бондаря Олександра щодо розгляду на сесії питання "Про 

внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2020 року". 

Запропонував розглянути також на сесії питання № 10 - "Про дострокове 

припинення повноважень депутата Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання". 

 

Головуючою Москаленко Вікторією запропоновано прийняти проєкт 

порядку денного двадцять дев'ятої позачергової сесії обласної ради за основу. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту порядку денного двадцять дев'ятої 

позачергової сесії обласної ради за основу. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 34. 

 

Головуюча Москаленко Вікторія запропонувала поставити на голосування 

пропозицію депутата Бондаря Олександра стосовно розгляду на сесії лише 

одного питання порядку денного - "Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 

2020 року". 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 35. 

 

Далі головуюча Москаленко Вікторія зачитала заяву депутата обласної 

ради Невеселого Владислава про вихід зі складу депутатської фракції 

"Відродження", створеної у Миколаївській обласній раді. Підкреслила, що ця 

інформація заноситься до протоколу двадцять дев'ятої позачергової сесії 

обласної ради. 
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До порядку денного двадцять дев'ятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання включено таке питання: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.  

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.  

 

В обговоренні проєкту рішення обласної ради взяли участь: Лучний 

Микола (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Демченко 

Тетяна (політична партія "Нова держава"), Олабін Вадим (політична партія 

"Опозиційний блок"), Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради, Бондар Олександр (політична партія "ВО 

"Батьківщина"), Кормишкін Юрій (політична партія "Наш край"), Москаленко 

Вікторія – голова обласної ради. 

 

У  ході обговорення депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував 

доповнити проєкт рішення обласної ради пунктом щодо притягнення до 

відповідальності посадових осіб департаменту соціального захисту населення 

облдрежадміністрації, які безвідповідально поставилися до своїх обов'язків і не 

внесли своєчасно технічні зміни до проєкту рішення, що розглядається сьогодні 

на сесії. 

 

Пропозицію депутата  Олабіна Вадима поставлено голосування за 

допомогою електронної системи для голосування. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 18 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 16 

"всього" – 36. 

 

Далі проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту обласної ради в цілому. 
 
 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 37. 

 

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

 

Слово надано депутату обласної ради Фроленку Володимиру, який 

виступив з критикою на адресу заступника голови обласної ради Кротова 

Андрія. Наголосив, що заступник голови обласної ради Кротов Андрій не 

виправдав довіри колег-депутатів, які голосували за його призначення на цю 

посаду, оскільки не переймався вирішенням нагальних проблем виборців 

Миколаївської області, а керувався у своїй діяльності виключно вказівками 

голови облдержадміністрації.  

 

Далі головуюча Москаленко Вікторія підбила підсумки роботи двадцять 

дев'ятої позачергової сесії  обласної ради та оголосила про її закриття. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Голова обласної ради Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63 


