
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

Від 13 грудня 2019 року № 30 

  м.Миколаїв         

Тридцята позачергова сесія 

обласної ради сьомого скликання 

Місце проведення: сесійний зал 

обласної ради, 10 година 

 

Перед початком роботи тридцятої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання головуюча Москаленко Вікторія вручила Подяки обласної ради 

працівникам правоохоронних органів. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

забезпечення охорони прав і свобод територіальної громади, підтримку 

публічного порядку та громадської безпеки, сумлінне виконання службових 

обов’язків і високу професійну майстерність Подяку обласної ради оголошено: 

 

ДАНІЛІ 

Віталію Миколайовичу 

-

- 

начальнику Управління патрульної поліції у 

місті Миколаєві департаменту патрульної 

поліції 

 

ЧОВПАН 

Олені Юріївні 

-

- 

заступнику начальника відділу моніторингу 

та аналітичного забезпечення Управління 

патрульної поліції у місті Миколаєві 

департаменту патрульної поліції. 

 

Далі проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі обласної 

ради, за допомогою електронної системи голосування. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 43 

Відсутні з поважних причин – 21 

 

Тридцяту 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 
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підприємств, департаментів та управлінь, представники засобів масової 

інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради тощо. 

 

Для ведення протоколу сесії, розгляду та систематизації листів, пропозицій 

або звернень, які надходять на адресу сесії, а також для засвідчення результатів 

голосування, яке проводиться по кожному з прийнятих рішень за допомогою 

електронної системи для голосування, зберігання іменних електронних карток 

депутатів обрано секретаріат сесії у кількості 2-х депутатів: Маліновська Олена 

(політична партія "Опозиційний блок"), Бєлава Владислав (політична партія 

"Опозиційний блок"). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.  

 

Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко Вікторія 

проінформувала присутніх про те, що на розгляд тридцятої позачергової сесії 

обласної ради були внесені питання, запропоновані облдержадміністрацією, 

обласною радою та постійними комісіями обласної ради. 

Зауважила, що за пропозиціями постійних комісій з питань аграрної 

політики, земельних відносин та соціального розвитку села та з питань 

культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту до порядку денного сесії 

включено питання про вшанування пам'яті колишнього депутата обласної ради 

Кравченка Миколи Антоновича. 

Також постійна комісія з питань регіонального розвитку, планування, 

бюджету, фінансів та інвестицій запропонувала включити до порядку денного 

сесії питання про затвердження Порядку надання субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області, який був 

суттєво доопрацьований постійними комісіями та головою обласної ради і  

вноситься на розгляд тридцятої позачергової сесії обласної ради. 

Далі головуюча повідомила, що за пропозиціями постійних комісій 

обласної ради до порядку денного сесії включено питання про призначення 

Лисенка Валерія Миколайовича на посаду директора Комунального закладу 

"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-центр загальної і профільної 

освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 

Підкреслила, що постійною комісією з питань законності, депутатської 

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

місцевого запропоновано включити до порядку денного сесії Звернення 

депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України, народних 

депутатів України від Миколаївської області щодо відновлення дії пільгового 

проїзду сім'ям осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 

поранень, захворювань тощо, захищаючи цілісність та суверенітет України під 

час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).  

Зазначила також, що постійною комісією з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму 
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до порядку денного сесії включено ряд проєктів звернень із профільних питань. 

які роздано депутатам обласної ради. 

 

Проєкт порядку денного тридцятої позачергової сесії обласної ради 

сьомого скликання проголосовано в цілому за допомогою електронної системи 

для голосування: 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 45. 

 

 

До порядку денного тридцятої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання Соколова М.В. 

 

2. Про призначення Добровольського О.Д. на посаду директора 

Миколаївської обласної філармонії. 

 

3. Про призначення Лисенка В.М. на посаду директора Комунального 

закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-центр загальної і 

профільної освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної ради. 

 

4. Про продовження трудових відносин з директором Комунального 

підприємства "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради.  

 

5. Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки та розподіл 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Димитров Михайло – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради 

Доповідач: Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 
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впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм 

розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік. 

 

 

6. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки. 

 

 

7. Про внесення доповнення до Комплексної програми соціального 

захисту населення "Турбота" на період до 2020 року. 

 

8. Про затвердження Порядку надання субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Миколаївської області. 

 

 

9. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 

2019 рік. 

 

 

10. Про вшанування пам'яті Кравченка М. А. 

 

 

 11. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

  

 

12. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо безоплатної передачі у спільну власність 

територіальних громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Каражей Олександр – начальник управління екології та 

охорони довкілля облдержадміністрації. 

Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 
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адресою: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні 

Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Миколаївської 

обласної ради. 

 

 

13. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо безоплатної передачі у спільну власність 

територіальних громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за 

адресою: м. Миколаїв, провулок Корабелів, 1 та перебувають у користуванні 

обласного Центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради. 

 

 

14. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо співфінансування будівництва боксованого 

корпусу Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної 

ради. 

 

15. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 

Ради України, народних депутатів України від Миколаївської області щодо 

відновлення дії пільгового проїзду сім'ям осіб, які загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранень, захворювань тощо, захищаючи цілісність та 

суверенітет України під час проведення антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил). 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання Соколова М.В. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 
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"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 5 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Добровольського О.Д. на посаду директора 

Миколаївської обласної філармонії. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (політична партія "Опозиційний 

блок"), Іванова Надія (політична партія "Європейська солідарність"), 

Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Олабін Вадим 

звернув увагу на відсутність належного приміщення для розміщення обласної 

філармонії, непрофесійну менеджерську політику управління культури та 

релігій облдержадміністрації. Запропонував заслухати та наступному 

пленарному засіданні обласної ради звіт управління культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації про виконання Програми розвитку культури у 

Миколаївській області на 2019-2021 роки за 2019 рік.  

У зв'язку з цим обласною радою надано таке протокольне доручення: 

 

Обласній державній адміністрації, управлінню культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації підготувати звіт про виконання Програми 

розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки за 2019 рік та 

надати його на розгляд обласної ради. 

Протокольне доручення проголосовано за допомогою електронної системи 

для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 6 

"всього" – 46. 

 

Доповідач: Димитров Михайло – начальник управління культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації. 
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З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 1 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Лисенка В.М. на посаду директора Комунального 

закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-центр загальної і 

профільної освіти та комплексної реабілітації" Миколаївської обласної 

ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (політична партія "Опозиційний 

блок"), Кротов Андрій – заступник голови обласної ради, Фроленко Володимир 

(депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Москаленко               

Вікторія – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Олабін Вадим 

зауважив, що Комунальний заклад "Загальноосвітня школа-інтернат                          

І-ІІІ ступенів-центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації" 

Миколаївської обласної ради фінансується з обласного бюджету, в якому 

навчається 90 відсотків жителів м. Миколаєва, а з міського бюджету  кошти, на 

жаль, не виділяються.  

Запропонував облдержадміністрації провести ревізію використання коштів 

обласного бюджету на заклади освіти, за результатами якої прийняти рішення 

про передачу закладів освіти у власність м. Миколаєва. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради 
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"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 0 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

4. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження трудових відносин з директором Комунального 

підприємства "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради.  

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (політична партія "Опозиційний 

блок"), Ясинський Олександр (політична партія "Опозиційний блок"), 

Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення проведено поіменне голосування за допомогою 

електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної 

ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін і доповнень до Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки та розподіл 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування 

впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік. 

 

 

Доповідач: Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 

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

голосування за прийняття проєкту 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 внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на 2018-2020 роки. 

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 6 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення доповнення до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2020 року. 

 

В обговоренні взяли участь: Невінчанний Максим (політична партія 

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

Доповідач: Каражей Олександр – начальник управління екології та 

охорони довкілля облдержадміністрації. 

Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 
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Воронок Анна (політична партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),  

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

Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

 

Під час обговорення проєкту рішення обласної ради депутатами обласної 

ради Олабіним Вадимом та Воронок Анною було внесено пропозицію щодо 

заслуховування на наступній сесії обласної ради звіту про виконання 

Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 

2020 року. 

Враховуючи обговорення та внесені депутатами обласної ради пропозиції, 

проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

8. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Порядку надання субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Миколаївської області. 

 

В обговоренні взяли участь: Невінчанний Максим (політична партія 

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

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 0 

"всього" – 46. 

 

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

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 
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9. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 

рік. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (політична партія "Опозиційний 

блок"), Черненко Оксана – заступник начальника управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, Барна Федір (політична партія "Європейська                         

солідарність"), Ковальчук Петро (політична партія "Українське об’єднання    

патріотів – "УКРОП"),  Талпа Михайло (політична партія "Європейська                         

солідарність"), Вовненко Євген (депутатська група у Миколаївській обласній 

раді), Ясинський Олександр (політична партія "Опозиційний блок"), 

Невінчанний Максим (політична партія "Опозиційний блок"), Ніколенко 

Анатолій (політична партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко Вікторія – голова 

обласної ради. 
 

У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Олабін Вадим 

порушив питання щодо наявності дитячої інфекційної лікарні у переліку  

закладів охорони здоров'я, яким виділяються кошти на обласні заходи з 

охорони здоров'я. 

 

Депутат обласної ради Барна Федір звернув увагу на наявність вільних 

залишків в обласному бюджеті в сумі 17 млн гривень та запропонував виділити 

з цієї суми кошти у розмірі 3 млн гривень КП "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" на закупівлю технічного обладнання для забезпечення безпеки 

польотів. 

Водночас депутат Барна Федір заявив про конфлікт інтересів, оскільки 

згідно зі статтею 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

депутат районної, обласної, районної у місті ради може брати участь у розгляді, 

підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного 

публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається 

відповідне питання. 

Пропозиція Барни Федора на голосування не ставилася. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
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"не голосували" - 4 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

10. СЛУХАЛИ:  

 

Про вшанування пам'яті Кравченка М. А. 

 

 

        В обговоренні взяли участь: Фроленко Володимир (депутатська група 

"Опозиційна платформа - "За життя"), Гладун Світлана (політична партія 

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

Кухта Іван (політична партія "Європейська солідарність"), Ніколенко Анатолій 

(політична партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко Вікторія – голова обласної 

ради. 

 

У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Фроленко 

Володимир запропонував виключити з пункту 2 проєкту рішення слова 

"підготувати висновки щодо обґрунтування доцільності встановлення 

меморіальної дошки на честь Кравченка Миколи Антоновича". 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної 

системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

11. СЛУХАЛИ:  

 

Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

міста Баштанка Баштанського району Миколаївської області. 

  

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

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

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

12. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Миколаївської 

міської ради щодо безоплатної передачі у спільну власність територіальних 

громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м. 

Миколаїв, вул. Дунаєва, 39/7 та перебувають у користуванні 

Миколаївського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру 

Миколаївської обласної ради. 

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 46. 

 

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

 

 

13. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Миколаївської 

міської ради щодо безоплатної передачі у спільну власність 

територіальних громад області нежитлових приміщень, які знаходяться за 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 



14 
 

адресою: м. Миколаїв, провулок Корабелів, 1 та перебувають у 

користуванні обласного Центру медико-соціальної експертизи 

Миколаївської обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 45. 

 

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

 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Миколаївської 

міської ради щодо співфінансування будівництва боксованого корпусу 

Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради. 

 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (політична партія "Опозиційний 

блок"), Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 45. 

 

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

 

 

 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 
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15. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, народних депутатів України від Миколаївської області щодо 

відновлення дії пільгового проїзду сім'ям осіб, які загинули (пропали 

безвісти), померли внаслідок поранень, захворювань тощо, захищаючи 

цілісність та суверенітет України під час проведення антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил). 

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 44. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу). 

 

Насамкінець головуюча Москаленко Вікторія підбила підсумки роботи 

тридцятої позачергової сесії  обласної ради сьомого скликання та оголосила про 

її закриття. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Голова обласної ради Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина ФЕДУЛОВА 37 01 63 

Доповідач: Москаленко Вікторія – голова обласної ради. 


