
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

 

18 грудня 2015 року № 2 

          м.Миколаїв         

Друга позачергова сесія обласної ради       

сьомого скликання 

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

  

Перед початком роботи другої позачергової сесії  обласної ради сьомого 

скликання головуюча Москаленко В.В. обґрунтувала необхідність проведення 

пленарного засідання обласної ради, яке пов'язане із затвердженням на сесії 

ряду нормативних документів, утворення робочих органів обласної ради – 

постійних комісій та президії, вирішення інших організаційних питань, які 

визначають порядок роботи обласної ради та її органів. 

Рішенням обласної ради від 03 грудня 2015 року, - зазначила головуюча, - 

утворено тимчасову комісію з числа депутатів обласної ради у кількості                    

7  осіб - по одному представнику від кожної політичної партії, яка працювала 

над питаннями щодо підготовки  і внесення на розгляд другої сесії обласної 

ради проектів Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 

положень про постійні комісії, президію обласної ради сьомого скликання та 

Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради. 

Всього було проведено декілька засідань комісії, за підсумками яких 

напрацьовано відповідні проекти, які роздано депутатам. 

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», - підкреслила головуюча, - сесія місцевої ради може скликатися за 

пропозицією не менш ніж однієї третини депутатів відповідної ради. 

Повідомила, що 16 грудня 2015 року до обласної ради надійшла 

пропозиція за підписом 22 депутатів обласної ради, що  становить більше ніж 

1/3 від загального складу ради,  про необхідність скликання другої позачергової 

сесії з розгляду відповідних  організаційних питань. Зазначене повідомлення, - 

зробила акцент головуюча, - було оприлюднено на офіційному веб-сайті 

обласної ради та доведено до відома усіх депутатів Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення  сесії. 
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Всього обрано депутатів - 64  

Присутні на сесії - 58 

Відсутні з поважних причин - 6.  

 

          Другу позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

Далі головуюча довела до відома депутатів інформацію про те, що вона 

як новообраний голова обласної ради та перший заступник голови обласної 

ради Соколов М.В. юридично не приступили до виконання обов'язків у зв'язку з 

проходженням спеціальної перевірки згідно з чинним законодавством України. 

Оскільки проведення сьогоднішнього пленарного засідання обласної ради 

потребує затвердження відповідних нормативних документів, з метою 

недопущення порушень чинного законодавства звернулася до колег-депутатів 

уповноважити її як депутата обласної ради вести сесію на правах головуючого 

та з правом підпису прийнятих сьогодні рішень обласної ради і протоколу сесії. 

Пропозицію головуючої депутатами підтримано одноголосно. 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення сесії. 

 

ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації,  керівники ряду підприємств, департаментів та управлінь, 

представники засобів масової інформації, працівники виконавчого апарату 

обласної ради тощо. 

 У роботі сесії беруть участь народні депутати України Кремінь Т.Д. та 

Нечаєв О.І. 

 

Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у 

кількості 2-х депутатів: Маріна Г.А. (Миколаївська обласна регіональна 

парторганізація політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"), 

Невеселого В.В. (Миколаївська обласна організація партії "Відродження"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Для підрахунку голосів під час прийняття проектів рішень з питань 

порядку денного обрано лічильну комісію у складі 3-х депутатів: Бєлави В.О.  

(регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській 

області), Закусілова А.М. (Миколаївська обласна організація політичної партії 

"Наш край"), Каражея О.М. (Миколаївська територіальна організація "Блок 

Петра Порошенка "Солідарність"). 

 

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 
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Продовжуючи ведення сесії, головуюча повідомила, що до обласної  ради 

надійшли повідомлення та відповідні документи про створення у 

Миколаївській обласній раді сьомого скликання депутатських фракцій. 

Зокрема, - зазначила головуюча, - надійшли документи про утворення 

депутатської фракції "Наш край" у Миколаївській обласній раді сьомого 

скликання, до складу якої увійшли 10 депутатів. Керівником депутатської 

фракції обрано депутата Лусту В.В. 

Згідно з поданими до обласної ради документами у Миколаївській 

обласній раді утворено депутатську фракцію "Нова держава", лідером якої 

обрано депутата Демченко Т.В. 

Депутатська фракція "Опозиційний блок", - зробила акцент головуюча, - 

повідомила про зміни, що відбулися у керівному складі фракції. Керівником 

фракції "Опозиційний блок" у Миколаївській обласній раді обрано депутата 

Фроленка В.О. 

На адресу обласної ради надійшли документи, - продовжила далі 

головуюча, - про утворення в Миколаївській обласній раді депутатської фракції 

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у складі 7 депутатів. Уповноваженою 

особою депутатської фракції обрано Чмиря С.М. 

 З моменту оголошення відповідної інформації, - зазначила головуюча, - 

фракція вважається зареєстрованою та набуває прав, установлених чинним 

законодавством. Оголошена на сесії інформація заноситься до протоколу 

пленарного засідання обласної ради. 

 Під час затвердження порядку денного другої позачергової сесії обласної 

ради депутат обласної ради Соколов М.В. вніс пропозицію включити до 

порядку денного питання "Про створення тимчасової контрольної комісії з 

питань взаємодії з правоохоронними органами". Така пропозиція, - наголосив 

Соколов М.В., - викликана подіями, що відбулися у Миколаєві цього тижня: 

групою невідомих осіб у міліцейській формі було скоєно напад на одного із 

депутатів обласної ради. 

 До головуючої на сесії звернувся голова постійної комісії обласної ради  з 

питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села 

Кормишкін Ю.А. з проханням включити до порядку денного сесії Звернення 

депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України, Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо збереження діючого режиму 

оподаткування діяльності в агропромисловому комплексі. 

 

З проханням надати слово до головуючої на сесії звернулася депутат 

обласної ради Демченко Т.В. 

Виступаюча оголосила заяву про тиск на неї та членів її сім'ї з боку 

нинішньої влади. Причиною цього, - заявила Демченко Т.В., - є її принципова 

позиція як депутата обласної ради щодо розгляду питань, озвучених на сесіях 

обласної ради та в засобах масової інформації області. Найгірше те, - 

наголосила виступаюча, - що тиск чиниться й на людей, які проживають разом 

з нею в селі Возсіятське Єланецького району Миколаївської області. 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2834
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Без попередження та усіляких на те причин електроенергія в село не 

подається. Усі основні об'єкти господарства "Авангард", у якому працює вся її 

родина, - наголосила Демченко Т.В., - у тому числі й пекарня, відключені від 

електропостачання. Люди залишилися без електроенергії та без хліба. 

Ситуацію, що склалася, - зробила акцент виступаюча, - я розцінюю як 

знущання над людьми. Звернення до керівництва району, до керівництва 

"Обленерго", РЕМу, на жаль, ніяких результатів не дали, - підкреслила 

Демченко Т.В. 

Тому, щоб припинити знущання над людьми, - заявила виступаюча, - нею 

прийнято рішення про відкликання усіх своїх депутатських звернень: щодо 

недопущення закриття об'єктів соціальної сфери; грубих порушень щодо 

реалізації в області закону про добровільне об'єднання територіальних громад; 

недопущення підняття ціни на хліб та хлібобулочні вироби; необхідності звіту 

облдержадміністрації за два останні роки. 

Звернулася до голови облдержадміністрації як до Гаранта Конституції                  

і законності в області вжити заходів разом з фахівцями                                              

ПАТ "Миколаївобленерго", РЕМу щодо відновлення енергопостачання у 

с.Возсіятське Єланецького району Миколаївської області. 

Головуюча Москаленко В.В. повідомила, що питання стосовно 

відключення електроенергії береться на контроль. Одразу ж після сесії буде 

відповідне реагування та вияснення причин, у зв'язку з якими відбувається 

порушення прав людей. 

Враховуючи пропозиції. внесені депутатами обласної ради, проведено 

голосування за прийняття порядку денного та регламенту роботи другої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання. 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

 

До порядку денного другої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. Про затвердження Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання.   

 

2. Про утворення постійних комісій Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання та обрання їх складу. 

 

3. Про затвердження Положення про постійні комісії Миколаївської обласної 

ради сьомого скликання. 

 

4. Про президію Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 
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5. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання та опису посвідчення 

помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

6. Про умови оплати праці посадових осіб Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

7. Про створення тимчасової контрольної комісії з питань взаємодії з 

правоохоронними органами. 

 

Розділ "Різне". 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збереження 

діючого режиму оподаткування діяльності в агропромисловому комплексі.  

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання.   

 

Інформує: Барна Ф.П. – депутат обласної ради, голова тимчасової комісії. 

 

В обговоренні взяли участь: Соколов М.В. – депутат обласної ради  

(Миколаївська обласна організація політичної партії "Всеукраїнське об'єднання 

"Батьківщина"), Зібров П.В. (регіональна організація політичної партії 

"Опозиційний блок" в Миколаївській області), Москаленко В.В. – депутат 

обласної ради, головуюча на пленарному засіданні. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій 

проведено голосування за прийняття проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 55 

"проти" – немає 

"утрималися" – 3 

"не голосували" - немає 

"всього" – 58 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 
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2. СЛУХАЛИ:  

 

Про утворення постійних комісій Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання та обрання їх складу. 

 

Доповідач: Москаленко В.В. – депутат обласної ради, головуюча на 

пленарному засіданні. 

 

 У ході розгляду цього питання депутат обласної ради Фроленко В.О. 

звернувся до головуючої від імені депутатської фракції "Опозиційний блок" в 

Миколаївській обласній раді з проханням оголосити перерву в роботі сесії з 

метою вирішення питання щодо персонального складу постійних комісій 

обласної ради. 

 

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ. 

 

Після перерви. 

 

 Головуюча Москаленко В.В. оголосила проект рішення обласної ради 

"Про утворення постійних комісій Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання та обрання їх складу". 

 Запропоновано прийняти проект рішення обласної ради. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. повідомила, що на її адресу надійшла 

заява від депутатської фракції "Опозиційний блок" у Миколаївській обласній 

раді сьомого скликання щодо включення до порядку денного другої 

позачергової  сесії обласної ради питання "Про обрання заступника голови 

обласної ради". 

Керівник депутатської фракції блоку Петра Порошенка "Солідарність" у 

Миколаївській обласній раді сьомого скликання Кухта І.В. звернувся до 

головуючої з проханням оголосити перерву в роботі пленарного засідання для 

обговорення цього питання  на засіданні фракції. 

 

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ. 

 

Після перерви. 

 

 Слово надано Кухті І.В., керівнику фракції блоку Петра Порошенка 

"Солідарність" у Миколаївській обласній раді сьомого скликання, який від імені 
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фракції запропонував внести питання "Про обрання заступника голови обласної 

ради" на наступну сесію обласної ради. 

Пропозицію фракції блоку Петра Порошенка "Солідарність" підтримано 

депутатськими фракціями ВО "Батьківщина" та "УКРОП". 

Запропоновано продовжити розгляд питань порядку денного. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Положення про постійні комісії Миколаївської обласної 

ради сьомого скликання. 

 

Інформує: Барна Ф.П. – депутат обласної ради, голова тимчасової комісії. 

 

В обговоренні взяли участь: Зібров П.В. (регіональна організація 

політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області), Талпа М.В. 

(Миколаївська територіальна організація політичної партії "Блок Петра 

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

головуюча на пленарному засіданні. 

 

Депутат обласної ради Зібров П.В. запропонував внести зміни до               

розділу 2 Положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання щодо передачі передбачених функцій постійної комісії обласної ради 

з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної 

політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової 

інформації стосовно здійснення державної регуляторної політики, а також з 

питань релігій, національних меншин та книговидання до функціоналу 

постійних комісій обласної ради з питань промислової політики та 

підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку 

інфраструктури та постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і 

освіти, сім’ї та молоді, спорту відповідно. 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій 

проведено голосування за прийняття проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  
 

Про президію Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 

 

Доповідач: Барна Ф.П. -  депутат обласної ради, голова тимчасової комісії. 
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Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання та опису посвідчення 

помічника-консультанта депутата Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  
 

Про умови оплати праці посадових осіб Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

Доповідач: Москаленко В.В. -  депутат обласної ради, головуюча на 

пленарному засіданні. 

 

Під час розгляду цього питання депутати Москаленко В.В. та Соко-              

лов М.В. публічно оголосили, що у них як у суб'єктів, на діяльність яких 

поширюються вимоги Закону України "Про запобігання корупції", є реальний 

конфлікт інтересів, тому вони утримуються від голосування за проект рішення. 

 

В обговоренні взяли участь: Соколов М.В. – перший заступник голови 

обласної ради, Фроленко В.О. (регіональна організація політичної партії 

"Опозиційний блок" в Миколаївській області), Дранов В.І. (регіональна 

організація політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області), 

Москаленко В.В. – депутат обласної ради, головуюча на пленарному засіданні. 
 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 54 

"проти" – немає 

"утрималися" – 2 

"не голосували" - 2 

"всього" – 58 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 
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7. СЛУХАЛИ:  

 

Про створення тимчасової контрольної комісії з питань взаємодії з 

правоохоронними органами. 

 

Доповідач: Соколов М.В. -  перший заступник голови обласної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Фроленко В.О. (регіональна організація 

політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області), Кухта І.В. - 

(Миколаївська територіальна організація політичної партії "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Соколов М.В. – перший заступник голови обласної 

ради, Москаленко В.В. – депутат обласної ради, головуюча на пленарному 

засіданні. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

Розділ "РІЗНЕ". 

 

 

СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

збереження діючого режиму оподаткування діяльності в агропромисло-

вому комплексі.  

 

Інформує: Кормишкін Ю.А. – депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних 

відносин та соціального розвитку села. 

 

В обговоренні взяли участь: Кротов А.О. (регіональна організація 

політичної партії "Опозиційний блок" в Миколаївській області),                   

Москаленко В.В. – депутат обласної ради, головуюча на пленарному засіданні. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 56 

"проти" – немає 

"утрималися" – 2 

"не голосували" - немає 

"всього" – 58 
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ВИРІШИЛИ: (Звернення додається). 

 

Підбиваючи підсумки роботи другої позачергової сесії обласної ради, 

головуюча повідомила, що згідно з вимогами чинного законодавства наступного 

тижня спливає граничний строк розгляду та прийняття обласного бюджету 

Миколаївської області на 2016 рік. У зв'язку з цим, - зробила акцент             

головуюча, - 25 грудня 2015 року відбудеться третя позачергова сесія обласної 

ради, на якій будуть розглянуті питання, що стосуються внесення змін до 

обласного бюджету Миколаївської області на 2015 рік, зміни до деяких 

обласних програм, з якими пов'язане бюджетне фінансування у  2016 році, та 

затвердження обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік. 

 

Насамкінець головуюча повідомила, що усі питання порядку денного 

другої позачергової сесії розглянуто, і оголосила роботу пленарного засідання 

завершеною. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

Депутат обласної ради сьомого 

скликання, головуюча на  

пленарному засіданні обласної ради                                              В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


