
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

 

25 грудня 2015 року № 3 

          м.Миколаїв         

Третя позачергова сесія обласної ради       

сьомого скликання 

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

 Перед початком роботи третьої позачергової сесії  обласної ради сьомого 

скликання головуюча Москаленко В.В. повідомила присутніх у сесійному залі 

депутатів та запрошених про вручення державних відзнак та нагород, яких 

удостоєні кращі представники територіальних громад Миколаївської області. 

 

Указом Президента України за відданість справі захисту  Української 

держави та її народу, професіоналізм і активну  громадянську позицію, 

сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у захисті 

державного суверенітету та територіальної цілісності, підвищення авторитету 

Збройних Сил України орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджуються: 

 

НОВИЦЬКИЙ 

Олександр Васильович 

 

- солдат (демобілізований) 

  

БАЛАНОВСЬКИЙ 

Володимир Вікторович 

- старший матрос (демобілізований). 

  

 

Указом Президента України за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм нагороджуються: 

 

орденом "За заслуги" І ступеня: 

 

ШЕБАНІН 

В’ячеслав Сергійович 

- ректор Миколаївського національного 

аграрного університету 

 

 



2 

 

орденом "За заслуги" ІІІ ступеня: 

 

ЧУХЛЄБ 

Володимир Семенович 

 

- генеральний директор акціонерного 

товариства "Веселинівський завод сухого 

знежиреного молока" 

 

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня: 

 

НЕГРЕСКО 

Ольга Олексіївна 

 

- швачка цеху акціонерного товариства 

"Санта Україна", Миколаївська область 

  

МАЛЯРЕНКО 

Тетяна Дмитрівна 

- голова фермерського господарства "МТД", 

Миколаївська область. 

 

Голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. вручив нагоро-

дженим ордени та квіти. 

 

Почесне звання  "Народний артист України" присвоєно: 

 

ОСТАФІЙЧУКУ 

Василю Георгійовичу 

- акторові, провідному майстру сцени 

Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру.  

 

Почесне звання  "Народний художник України" присвоєно: 

 

МАКУШИНУ 

Юрію Андрійовичу 

- художникові-скульптору,  

м. Миколаїв.  
 

Почесне звання  "Заслужений артист України" присвоєно: 

 

НІКІТАСЕНКО 

Світлані Олександрівні 

- артистці Миколаївського академічного 

українського театру драми та музичної 

комедії.  
 

Почесне звання  "Заслужений працівник освіти України" присвоєно: 

 

СІЧКУ 

Віктору Михайловичу 

- доцентові кафедри Миколаївського 

національного університету імені            

В.О. Сухомлинського.  

 

Почесне звання  "Заслужений працівник промисловості України" 

присвоєно: 
 

ЦИКАЛЮК 

Наталії Миколаївні 

- швачці цеху акціонерного товариства 

"Санта Україна", Миколаївська область.  
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Почесні відзнаки та квіти нагородженим вручили голова обласної 

державної адміністрації Меріков В.І. та голова обласної ради Москаленко В.В. 

 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий 

внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, активну 

громадську діяльність та високий професіоналізм Грамотою Верховної Ради 

України нагороджується: 

 

КАТРИЧ 

Анатолій Петрович 

- депутат Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання.  

 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий 

внесок у розвиток та зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, 

активну громадську  діяльність та високий професіоналізм  Грамотою 

Верховної Ради України нагороджується: 

 

МОРОЗ 

Наталія Володимирівна 

- заступник керівника апарату – начальник 

організаційного відділу апарату 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації.  

 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий 

внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва в регіоні, багаторічну 

сумлінну працю та високий професіоналізм Грамотою Верховної Ради України 

нагороджуються: 

 

САРКІСЯН 

Валентин Шахназарович 

- директор сільськогосподарського 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"Надія" Єланецького району 

 

САДІЛЕНКО 

Олексій Олексійович 

- директор сільськогосподарського 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"Синтез" Жовтневого району 

 

КОРЖ 

Петро Миколайович 

- директор сільськогосподарського 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"Дружба" Вознесенського району. 

 

Грамоти Голови Верховної Ради України та квіти нагородженим вручила 

голова обласної ради Москаленко В.В. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

зміцнення демократичної, соціально-правової України, соціально-економічний 

та культурний розвиток Миколаївщини, багаторічну плідну працю, високий 
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професіоналізм, відповідальне ставлення до обраної справи, активну 

громадську діяльність відзнакою Миколаївської обласної ради                                          

"За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня нагороджуються: 

 

КАРТОШКІН 

Костянтин Едуардович 

- генеральний директор державного 

підприємства "Науково-виробничий 

комплекс газотурбобудування               

"Зоря" - "Машпроект" 

 

ЯНІШЕВСЬКА 

Оксана Альбінівна 

- заступник голови Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

 

КУПЦОВА 

Тетяна Михайлівна 

- художниця, член Національної спілки 

художників України 

 

СТЕЦЕНКО 

Микола Станіславович 

- головний редактор Миколаївської обласної 

газети "Южная правда", голова 

Миколаївської обласної організації 

Національної спілки журналістів України. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

реалізацію державної політики в галузі освіти, навчанні та вихованні 

підростаючого покоління, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну 

працю, активну життєву позицію відзнакою Миколаївської обласної ради                                           

"За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня нагороджується: 

 

ОЛІЙНИК 

Анатолій Іванович 

- директор Миколаївського державного 

коледжу економіки та харчових технологій.  

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

збереження та збагачення культурної спадщини українського народу, 

популяризацію Миколаївського краю, утвердження ідеалів духовної краси, 

формування національних цінностей, активну громадську діяльність відзнакою 

Миколаївської обласної ради  "За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня 

нагороджується: 

 

ПРИХОДЬКО 

Олег Костянтинович 

- художник, заслужений діяч мистецтв 

України, голова Миколаївської обласної 

організації Національної спілки художників 

України. 

 

Почесні відзнаки та квіти нагородженим вручили голова обласної 

державної адміністрації Меріков В.І. та голова обласної ради Москаленко В.В. 
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Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення  сесії. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Присутні на сесії - 60 

Відсутні з поважних причин - 4.  

 

          Третю позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації,  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: Іванової Н.В. (Миколаївська територіальна організація 

"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Гладун С.М. (регіональна організація 

політичної партії "Опозиційний блок"). 

 

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:                     

Закусілова А.М. (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш 

край"), Маріна Г.А. (політична партія "Українське об’єднання патріотів - 

УКРОП"), Каражея О.М. (Миколаївська територіальна організація "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"). 

 

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 

 

 Перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи третьої 

позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко В.В. повідомила, що 

проекти рішень обласної ради після їх надходження від облдержадміністрації 

було розміщено на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради, а також у 

друкованому вигляді роздано усім депутатам обласної ради. 

 

За пропозицією облдержадміністрації, - зазначила головуюча, - до проекту 

порядку денного додатково включено питання "Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 12 червня 2015 року № 3 "Про схвалення перспективного 

плану формування територій громад Миколаївської області". 
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У ході обговорення проекту порядку денного та регламенту роботи 

третьої позачергової сесії обласної ради депутат обласної ради Фроленко В.О. 

(регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок") запропонував 

включити до порядку денного  третьої позачергової сесії обласної ради питання 

про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради. 

Пропозицію депутата Фроленка В.О. поставлено на голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 58 

"проти" – немає 

"утрималися" – 1 

"не голосували" - 1 

"всього" – 60 

 

Проект порядку денного та регламент роботи третьої позачергової сесії 

обласної ради з доповненнями затверджено одноголосно. 

 

До порядку денного третьої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. Про продовження строку дії обласної Цільової соціальної програми розвитку 

освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти, науки 

та молоді обласної державної адміністрації.  

 

2. Про продовження строку дії обласної Програми "Молодь Миколаївщини" на 

2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти, науки 

та молоді обласної державної адміністрації.  

 

3. Про продовження строку дії Соціальної комплексної програми підтримки 

сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації.  

 

4. Про продовження строку дії обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина" 

на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації.  
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5. Про продовження строку дії Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2017 року.  

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації.  

 

6. Про продовження строку дії обласної Програми підтримки вітчизняного 

книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 

Миколаївській області на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Мартиросов С.В. – начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації.  

 

7. Про продовження строку обласної Програми підтримки засобів масової 

інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2011-2015 роки 

на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Мартиросов С.В. – начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації.  

 

8. Про продовження строку дії Комплексної програми увічнення пам'яті 

учасників  антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 

Миколаївській області на 2015 рік на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Мартиросов С.В. – начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації.  

 

9. Про продовження строку дії Програми розвитку культури в Миколаївській 

області на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігії обласної державної адміністрації.  

 

10. Про продовження строку дії Програми розвитку місцевого самоврядування у 

Миколаївській області на 2012-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Інформує: Москаленко В.В. – голова обласної ради.  
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11. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2015 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації.  

 

12. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2016 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації.  
 

13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 3 

"Про схвалення перспективного плану формування територій громад 

Миколаївської області". 

 

Інформує: Ничипорчук А.Г. – керівник апарату облдержадміністрації.  

 

14. Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження строку дії обласної Цільової соціальної програми 

розвитку освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки на період до               

2017 року. 

 

Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти, науки 

та молоді обласної державної адміністрації.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про продовження строку дії обласної Програми "Молодь Миколаївщини" 

на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти, науки 

та молоді обласної державної адміністрації.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

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

 

Про продовження строку дії Соціальної комплексної програми підтримки 

сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації.  

 

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

Фроленко В.О. (регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок"), 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження строку дії обласної Програми "Безбар'єрна 

Миколаївщина" на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 59 

"проти" – немає 

"утрималися" – немає 

"не голосували" - 1 

"всього" – 60 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження строку дії Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2017 року.  

 

Доповідач: Сивопляс О.В. – директор департаменту соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації.  
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Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 59 

"проти" – немає 

"утрималися" – немає 

"не голосували" - 1 

"всього" – 60 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження строку дії обласної Програми підтримки вітчизняного 

книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у 

Миколаївській області на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Мартиросов С.В. – начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 57 

"проти" – немає 

"утрималися" – немає 

"не голосували" - 3 

"всього" – 60 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження строку обласної Програми підтримки засобів масової 

інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування у Миколаївській області на 

2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Мартиросов С.В. – начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 58 
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"проти" – немає 

"утрималися" – немає 

"не голосували" - 2 

"всього" – 60 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження строку дії Комплексної програми увічнення пам'яті 

учасників  антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій 

у Миколаївській області на 2015 рік на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Мартиросов С.В. – начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації.  
 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 57 

"проти" – немає 

"утрималися" – немає 

"не голосували" - 3 

"всього" – 60 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження строку дії Програми розвитку культури в Миколаївській 

області на 2011-2015 роки на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління культури, 

національностей та релігії обласної державної адміністрації.  
 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  
 

Про продовження строку дії Програми розвитку місцевого самоврядування 

у Миколаївській області на 2012-2015 роки на період до 2017 року. 
 

Інформує: Москаленко В.В. – голова обласної ради.  
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Підсумки голосування: 

"за" – 57 

"проти" – немає 

"утрималися" – немає 

"не голосували" - 3 

"всього" – 60 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2015 

рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації.  

 

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

Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко В.В. – 

голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної 

ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 55 

"проти" – немає 

"утрималися" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 60 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ:  

 

Про обласний бюджет Миколаївської області на 2016 рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації.  

 

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

партії "Опозиційний блок"), Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"), 

Олабін В.В. (регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок"), 
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Кухта І.В. (Миколаївська територіальна організація "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"), Бондар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Зібров П.В. 

(регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок"), Лучний М.М. 

(регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок"), Соколов М.В. – 

перший заступник голови обласної ради,   Капуста М.О. – начальник управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації, Невінчанний М.А. (регіональна 

організація політичної партії "Опозиційний блок"), Демченко Т.В. (політична 

партія "Нова держава"), Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"), 

Кравченко М.А. (регіональна організація політичної партії "Опозиційний 

блок"), Мудрак О.І. (політична партія "Відродження"), Москаленко В.В. – 

голова обласної ради. 

 

 Під час обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

порушено ряд важливих питань та внесено низку суттєвих пропозицій. 

 Зокрема, депутат обласної ради Кротов А.О. запропонував питання щодо 

встановлення системи електронного голосування в обласній раді розглянути за 

підсумками 6 місяців виконання обласного бюджету, а запропоновані кошти 

спрямувати на фінансування заходів обласних програм. 

 

 Депутат обласної ради Кормишкін Ю.А. порушив питання, пов'язане з 

необхідністю збільшення у 2016 році до 60 тис.гривень розміру коштів, 

спрямованих на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, 

відповідно до програм, затверджених обласною радою. 

 

Депутат обласної ради Лучний М.М. порушив питання щодо: 

 

передачі міських та районних закладів медицини на фінансування з обласного 

бюджету, оптимізації закладів охорони здоров'я та можливого скорочення 

медичного персоналу; 

 

урахування під час проведення оптимізації того, що Новобузька центральна 

районна лікарня обслуговує жителів Казанківського району та Кіровоградської 

області; 

 

виділення коштів на ремонт дороги Н-11 (Новий Буг – Миколаїв). 

 

 У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Демченко Т.В. 

звернула увагу на те, що проект обласного бюджету Миколаївської області на 

2016 рік подано на розгляд депутатам з порушенням строків, визначених 

Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання. Внесла ряд 

конкретних пропозицій, зокрема щодо: 

 

спрямування значного фінансового ресурсу на забезпечення ліками закладів 

охорони здоров'я з метою подальшого безкоштовного лікування громадян; 
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забезпечення лікарняних закладів області протитуберкульозною вакциною 

БЦЖ; 

 

необхідності фінансування за рахунок коштів обласного бюджету  створення 

обласного пологового будинку; 

 

фінансової підтримки ПКВО "Фармація" з метою здешевлення вартості ліків та 

їх реалізації населенню за доступними цінами; 

 

організації повноцінного харчування для дітей у навчальних закладах області; 

 

забезпечення загальноосвітніх шкіл області навчальними підручниками у 

необхідних обсягах; 

 

відпрацювання спільно з органами місцевого самоврядування Миколаївської 

області заходів у енергозбереження у зв'язку зі зменшенням лімітів на газ для 

закладів соціально-культурної сфери; 

 

виділення коштів з обласного бюджету на: 

 

закупівлю зерна для стабільного забезпечення населення Миколаївської області 

хлібом  та хлібобулочними виробами; 

 

ремонт доріг загальнодержавного значення; 

 

підтримку галузі тваринництва та необхідності відпрацювання відповідної 

обласної програми. 

 

 Запропонувала доповнити пункт 4 проекту рішення "Про обласний 

бюджет Миколаївської області на 2016 рік" словами "із подальшим 

затвердженням рішенням обласної ради". 

 

 Депутат обласної ради Кравченко М.А. порушив питання щодо 

перспективи використання будівлі колишнього кінотеатру "Іскра", переданого 

під розміщення Миколаївської обласної філармонії. Звернув увагу на те, що з 

обласного бюджету щороку виділяються кошти лише на охорону цього об'єкта. 

 Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення, проведено  

голосування за прийняття проекту рішення. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 56 

"проти" – немає 

"утрималися" – 4 
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"не голосували" - немає 

"всього" – 60 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 3 

"Про схвалення перспективного плану формування територій громад 

Миколаївської області". 

 

Інформує: Ничипорчук А.Г. – керівник апарату облдержадміністрації.  

 

 Проведено голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 58 

"проти" – немає 

"утрималися" – 1 

"не голосували" - 1 

"всього" – 60 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 

 

Далі слово для виступу надано голові облдержадміністрації Мерікову В.І., 

який проінформував про роботу обласної державної адміністрації протягом 

2015 року в напрямі виконання обласного бюджету Миколаївської області. 

 

Інформацію голови облдержадміністрації Мерікова В.І взято до відома. 

 

Далі головуюча повідомила, що питання про обрання заступника голови 

обласної ради, яке додатково включено до порядку денного третьої 

позачергової сесії обласної ради, пропонується на розгляд сесії обласної ради 

депутатською фракцією "Опозиційний блок" вже вдруге. 

 

 Слово надано Кормишкіну Ю.А., голові постійної комісії обласної ради з 

питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села, 

який зазначив, що відповідно до статті 3.2.1. Регламенту Миколаївської 

обласної ради сьомого скликання кандидатури на посаду першого заступника та 

заступника голови обласної ради представляє голова обласної ради. Вніс 

пропозицію оголосити перерву в роботі сесії обласної ради з метою визначення 

головою обласної ради кандидатури на посаду заступника голови обласної ради. 

 

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ. 

 

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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Після перерви. 

 

Головуюча повідомила про початок розгляду питання, яке за пропозицією 

депутатської фракції "Опозиційний блок" додатково включено до порядку 

денного сесії. 

 

14. СЛУХАЛИ:  

 

Про обрання заступника голови Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.  

 

 Слово надано Фроленку В.О., лідеру фракції "Опозиційний блок" у 

Миколаївській обласній раді, який від імені фракції запропонував кандидатуру 

депутата обласної ради Паламарюка П.М. на посаду заступника голови обласної 

ради. 

 

 Слово надано Паламарюку П.М., кандидату на посаду заступника голови 

обласної ради. Промовець визначив основні напрями своєї діяльності в разі 

обрання його на цю посаду та першочергові завдання, на вирішення яких буде 

спрямовано зусилля під час вирішення життєво важливих проблем жителів 

Миколаївської області. 

 

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

обласної ради, Ніколенко А.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"),                    

Луста В.В. (політична партія "Наш край"), Фроленко В.О. (регіональна 

організація політичної партії "Опозиційний блок"), Кротов А.О. (регіональна 

організація політичної партії "Опозиційний блок"), Бабич Ірина – секретар 

громадської організації "Миколаївська люстраційна рада", Кравченко М.А. 

(регіональна організація політичної партії "Опозиційний блок"), Кормиш-             

кін Ю.А. (політична партія "Наш край"), Кухта І.В. (Миколаївська 

територіальна організація "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Мудрак О.І. 

(політична партія "Відродження"), Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

У роботі сесії оголошено перерву для організації таємного голосування з 

обрання заступника голови обласної ради. 

 

Після перерви. 

 

Слово для інформації надано Калашникову С.І., помічнику народного 

депутата України Кременя Т.Д. Виступаючий проінформував про спробу 

розкрадання у 2015 році 16 га землі лісогосподарського призначення в 

Корабельному районі м.Миколаєва, які перебували у постійному користуванні 
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державного підприємства "Миколаївське лісове господарство", підробку 

підпису на правовстановлюючих документах та причетність до цього інциденту 

депутата обласної ради Паламарюка П.М.  

 

Продовжуючи ведення сесії, голова обласної ради Москаленко В.В. 

повідомила, що відповідно до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання для організації та проведення таємного голосування, визначення його 

результатів необхідно обрати лічильну комісію з таємного голосування в 

кількості 7 депутатів. 

 

З урахуванням пропозицій депутатів обласної ради запропоновано такий 

склад лічильної комісії для проведення таємного голосування: 

Білоконенко Наталія Яківна (БПП "Солідарність") 

Підгородинський Микола Олексійович ("Наш край") 

Рубський Геннадій Іванович ("Відродження") 

Ізбаш Андрій Іванович ("Нова держава") 

Фроленко Володимир Олександрович ("Опозиційний блок") 

Івануна Ігор Володимирович ("ВО "Батьківщина") 

Сторчеус Віктор Олександрович ("УКРОП") 

 

Склад лічильної комісії для проведення таємного голосування з обрання 

заступника голови обласної ради затверджено одноголосно. 

 

Члени  лічильної комісії збираються для проведення першого засідання з 

організації таємного голосування. 

 

Головуюча Москаленко В.В. підкреслила, що процедура проведення 

таємного голосування з виборів заступника голови обласної ради є аналогічною 

до процедури обрання голови обласної ради та першого заступника голови 

обласної ради. 

Повідомила, що лічильна комісія обирає зі свого складу голову та 

секретаря, відпрацьовує проекти бюлетенів для проведення виборів заступника 

голови обласної ради. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів 

від загального складу комісії. Форма бюлетенів, їх колір пропонуються на 

затвердження обласної ради відповідно до Регламенту Миколаївської обласної 

ради сьомого скликання. 

Засідання лічильної комісії та підрахунок голосів відбувається у 

приміщенні, де проводиться пленарне засідання обласної ради. 

Про прийняті лічильною комісією рішення голова лічильної комісії 

інформує депутатів обласної ради. 

Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, а саме фракції 

"Опозиційний блок" у Миколаївській обласній раді, - продовжила далі 

головуюча, - до бюлетеня для таємного голосування вноситься кандидатура 

депутата Паламарюка П.М. 
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Слово для оголошення протоколу № 1 засідання лічильної комісії надано 

депутату Білоконенко Н.Я., яка повідомила, що головою лічильної комісії 

обрано Білоконенко Н.Я., секретарем - Рубського Г.І. Далі голова лічильної 

комісії Білоконенко Н.Я. ознайомила присутніх з відпрацьованим лічильною 

комісією зразком бюлетеня для проведення таємного голосування з обрання 

заступника голови обласної ради, що буде виготовлений на папері рожевого 

кольору. 

Зразок бюлетеня для таємного голосування з обрання заступника голови 

обласної ради та його колір затверджено одноголосно.  

Лічильна комісія приступає до виготовлення бюлетенів для таємного 

голосування з обрання заступника голови  обласної ради. 

 

До головуючої на сесії з депутатським зверненням щодо масової 

незаконної вирубки полезахисних смуг у Новоодеському районі Миколаївської 

області звернувся депутат обласної ради Ковальчук П.В. (політична партія 

"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"). 

 Депутат обласної ради Кормишкін Ю.А. зазначив, що порушене  

депутатом Ковальчуком П.В. питання вивчалося депутатами обласної ради 

шостого скликання, було прийнято відповідне рішення обласної ради з цього 

питання. Вніс пропозицію повернутися до розгляду цього питання на спільному 

засіданні постійних комісій обласної ради з питань аграрної політики, 

земельних відносин та соціального розвитку села та з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів з подальшим 

внесенням цього питання на розгляд сесії обласної ради. 

 Профільним постійним комісіям обласної ради рекомендовано розглянути 

питання, порушене депутатом обласної ради Ковальчуком П.В. у зверненні, на 

спільному засіданні постійних комісій та внести пропозиції щодо його 

подальшого розгляду обласною радою згідно з чинним законодавством. 

 

Далі слово надано голові лічильної комісії Білоконенко Н.Я., яка 

повідомила про початок проведення таємного голосування з обрання заступника 

голови обласної ради. 

Проведено таємне голосування за кандидатуру Паламарюка П.М. на 

посаду заступника голови обласної ради. 

 

Слово для оголошення протоколу № 2 засідання лічильної комісії надано 

голові лічильної комісії Білоконенко Н.Я., яка оголосила результати таємного 

голосування з обрання заступника голови обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

 

загальний склад обласної ради 

 

- 64 

кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування - 64 

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
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2849
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кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені для 

таємного голосування, 

 

 

- 

 

54 

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування 

 

- 10 

кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці, 

 

- 54 

кількість недійних бюлетенів 

 

- немає 

кількість голосів, поданих за кандидата на посаду заступника 

голови обласної ради, 

 

- 17 

кількість голосів, які не підтримали кандидата, - 37 

 

      Згідно з результатами таємного голосування, - повідомила голова 

лічильної комісії Білоконенко Н.Я., - вважати кандидата на посаду заступника 

голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання Паламарюка П.М.                  

необраним на цю посаду. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

Підбиваючи підсумки роботи пленарного засідання обласної ради, 

головуюча Москаленко В.В. звернулася до присутніх у сесійному залі депутатів 

та запрошених з поздоровленням напередодні Нового року та Різдва 

Христового. Побажала усім міцного здоров'я, миру та спокою, земних радощів 

та Божого благословення. 

 

На цьому роботу третьої позачергової сесії обласної ради оголошено 

завершеною. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                         В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


