
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 

 

 

10 червня 2016 року № 5 

          м.Миколаїв         

П'ята сесія обласної ради       

сьомого скликання 

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради, 

10 година 30 хвилин 

 

 Перед початком роботи п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання 

головуюча Москаленко В.В. повідомила присутніх про трагічну смерть 

Губанова В.О., депутата обласної ради чотирьох скликань, голови правління 

ЗАТ "Гур'ївка" Новоодеського району Миколаївської області. 

 Головуюча запропонувала вшанувати пам'ять Губанова В.О. хвилиною 

мовчання. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

 Далі голова обласної ради Москаленко В.В. повідомила про вручення 

державних відзнак та нагород, яких удостоєні жителі м.Миколаєва та 

Миколаївської області. 

 

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю нагороджено: 

 

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня РЕДЬКУ Валентину Іванівну, голову 

Миколаївської обласної громадської організації волонтерів; 

 

орденом "За мужність" ІІІ ступеня ТАРНОВЯНА  Георгія Дем'яновича,  

заступника голови громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України". 

 

Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ" 

присвоєно ДОБКІНІЙ Марії Миколаївні, директору комунального закладу 

культури "Обласний Палац культури", місто Миколаїв. 

 

Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ" присвоєно 

ПАНЧЕНКО Надії Всеволодівні, начальникові лабораторії цеху відокремленого 
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підрозділу "Южно-Українська АЕС" державного підприємства  "Національна 

атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". 

 

Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ" присвоєно 

ПЕТРИЧЕНКО Світлані Романівні, заступнику головного лікаря міської лікарні 

№ 4  міста Миколаєва. 

 

Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ" присвоєно 

КУПЦОВІЙ Тетяні Михайлівні, художниці. 

 

За значний особистий внесок у справу розвитку та забезпечення 

життєдіяльності Збройних Сил України, підтримання бойового духу захисників 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну 

громадську та благодійну діяльність наказом Міністра оборони України 

медаллю "За сприяння Збройним Силам України" нагороджено: 

 

БАЧИНСЬКОГО Дмитра Васильовича 

БОРИСЕВИЧА Василя Анатолійовича 

БІЙЧУКА Василя Васильовича 

МЕЛЬНИКА Адама Мефодійовича 

САДОВСЬКОГО Володимира Васильовича 

ТУЗА Олександра Олександровича. 

 

За значний особистий внесок у справу розвитку та забезпечення 

життєдіяльності Збройних Сил України, підтримання бойового духу захисників 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну 

громадську та благодійну діяльність Грамотою Міністерства оборони України 

нагороджено: 

 

ЗАКУСІЛОВА Андрія Миколайовича, депутата Миколаївської обласної ради; 

ЄФРЕМОВА Олександра Миколайовича, пастиря церкви, військового капелана. 

 

/Почесні державні відзнаки, нагороди та квіти вручив нагородженим  

голова обласної державної адміністрації Меріков В.І./ 

 

За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне 

виховання молоді та активну громадську діяльність Грамотою Верховної Ради 

України нагороджено РАТУШЕВА Євгена Павловича, заступника голови 

Вознесенської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. 

 

За вагомий особистий внесок у розвиток інформаційного простору 

незалежної України, професійну майстерність під час об’єктивного та 
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оперативного висвітлення суспільно-політичних подій у країні та високий 

професіоналізм Грамотою Верховної Ради України  нагороджено: 

 

ЛИСЮКА Володимира Олексійовича, директора програм філії Національної 

телекомпанії України "Миколаївська регіональна дирекція"; 

 

ДОРОШЕНКА Ігоря Вікторовича, телеоператора І категорії відділу 

телеоператорів та спецосвітлення філії Національної телекомпанії України 

"Миколаївська регіональна дирекція"; 

 

АНІСІМОВУ Юлію Анатоліївну, кореспондента спеціального відділу ведучих 

філії Національної телекомпанії України "Миколаївська регіональна дирекція".  

 

/ Грамоти Голови Верховної Ради України та квіти нагородженим вручила 

голова обласної ради Москаленко В.В./ 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення  сесії.  

 

Всього обрано депутатів - 64  

Присутні на сесії - 52 

Відсутні з поважних причин - 12.  

 

          П'яту сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання оголошено 

відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдерж-

адміністрації, голови обласної ради попередніх 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: Солтис О.В. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Білоконенко Н.Я. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"). 

 

Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

З метою підрахунку голосів під час прийняття проектів рішень з                 

питань порядку денного обрано лічильну комісію у кількості 3-х депутатів:  

Іванова Н.В.  (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), 

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

Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний блок". 
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Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням проекту порядку денного та регламенту роботи 

п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. 

повідомила, що проекти рішень обласної ради після їх надходження від 

облдержадміністрації було розміщено на офіційному веб-сайті Миколаївської 

обласної ради. 

 

Президія обласної ради, - зазначила головуюча, - додатково розглянула 

питання "Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня  2015 

року № 10 "Про продовження строку дії Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Миколаївській області на 2012-2015 роки на період до 

2017 року". 

Згідно з рішенням президії обласної ради це питання додатково включено 

до проекту порядку денного п'ятої сесії обласної ради. 

 

За пропозицією облдержадміністрації – підкреслила головуюча, - президія 

обласної ради розглянула питання "Про призначення Янковського Дениса 

Олеговича на посаду директора обласної бази спеціального медичного 

постачання – закладу комунальної власності області". Проект рішення з цього 

питання додатково включено до проекту порядку денного сесії. 

 

За ініціативою постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів на розгляд 

п'ятої сесії обласної ради додатково внесено такі питання: 

 

"Про надання гірничого відводу товариству з обмеженою відповідальністю 

"Південний кар'єр" для розробки родовища пісків  Вознесенське-1"; 

 

"Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Державного агентства рибного господарства 

України щодо введення на 5 років мораторію на промисловий вилов риби 

та відкликання виданих підприємствам ліцензій з промислового вилову 

риби у річці Південний Буг у межах Миколаївської області". 

 

Депутатами – членами постійної комісії обласної ради з питань аграрної 

політики, земельних відносин та соціального розвитку села, - продовжила далі 

головуюча, - відпрацьовано тексти таких звернень: 

 

Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до вищих органів влади 

щодо законодавчого врегулювання використання полезахисних лісових 

смуг та земельних ділянок під ними; 
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Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру про умови надання в 

оренду пасовищ. 

 

Враховуючи актуальність існуючої в Миколаївській області проблеми, - 

наголосила головуюча, - депутатами обласної ради - членами  постійної комісії 

обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму, відпрацьовано текст Звернення 

до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно вирішення 

питання щодо забезпечення Миколаївської області імунобіологічними 

препаратами, який включено до проекту порядку денного сьогоднішньої сесії. 

 

На підставі рішення президії обласної ради, - зробила акцент головуюча, - 

до проекту порядку денного п'ятої сесії включено питання "Про Звернення 

депутатів Миколаївської обласної ради до  Южноукраїнського міського голови 

щодо передачі у комунальну власність територіальної громади 

м.Южноукраїнськ спеціалізованої медико-санітарної частини № 2 Міністерства 

охорони здоров'я України". 

 

У зв’язку з необхідністю доопрацювання та додаткового вивчення з 

розгляду на сесії знято ряд деяких питань, зокрема: 

 

"Про внесення змін  до Статуту Миколаївського коледжу культури і мистецтв 

та викладення його  у новій редакції"; 

 

"Про внесення змін до Статуту Миколаївського державного вищого музичного 

училища шляхом викладення його  в новій редакції"; 

 

"Про перейменування Миколаївської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олексія Гмирьова та затвердження її Статуту". 

 

"Про погодження клопотання товариству з обмеженою відповідальністю               

"ЄЛК-БУД" на отримання спеціального дозволу на користування надрами"; 

 

"Про погодження клопотання товариству з обмеженою відповідальністю 

"Укрюгекопром" на отримання спеціального дозволу на користування надрами".  

 

"Про продовження трудових відносин з керівниками закладів спільної власності 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області"; 

 

"Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради від 12 березня 

2016 року № 43 "Про обрання представників громадськості до складу 
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поліцейської комісії головного управління Національної поліції в Миколаївській 

області".                    

 

В обговоренні проекту порядку денного та регламенту роботи п' ятої сесії 

обласної ради сьомого скликання взяли участь: Фроленко В.О. (політична 

партія "Опозиційний блок"), Луста В.В. (політична партія "Наш край"),                      

Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),  

Закусілов А.М. (політична партія "Наш край"), Невінчанний М.А. 

(позафракційний), Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка 

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

 

У ході обговорення проекту порядку денного депутат обласної ради 

Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний блок") звернувся до головуючої 

з пропозицією щодо включення до порядку денного п'ятої сесії звіту голови 

обласної ради про можливі факти корупції в обласній раді. 

 

Депутати обласної ради Луста В.В. та Закусілов А.М. запропонували 

включити до порядку денного п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання 

питання "Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром"  на отримання 

спеціального дозволу на користування надрами". 

 

Пропозицію депутатів Лусти В.В. та Закусілова А.М. поставлено на 

голосування.      

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 9 

"утримались" – 10 

 

За підсумками голосування питання не включено до порядку денного 

сесії. 

 Депутат обласної ради Невінчанний М.А. вніс пропозицію включити до 

порядку денного п'ятої сесії питання про недовіру першому заступнику голови 

обласної ради Соколову М.В. 

 

 Відповідь депутату Невінчанному М.А. на пленарному засіданні надала 

голова обласної ради Москаленко В.В. 

 

 Далі проведено процедурне голосування за прийняття проекту порядку 

денного та регламенту роботи п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 8 

"утримались" – 2 
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До порядку денного п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання 

включено такі питання: 

 

1. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської 

області та  резервного фонду непередбачених видатків за  2015 рік. 

 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року №10 

"Про продовження строку дії Програми розвитку місцевого самоврядування у 

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

 

 Доповідач: Барна Ф.П. – голова постійної комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій. 

 

3. Про внесення змін до Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового  будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2012- 2017 роки. 

 

 Доповідач: Рачковський С.В. – голова спеціалізованої кредитно-

фінансової господарської організації "Миколаївський 

обласний фонд підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі". 

 

4. Про внесення змін і доповнень до Програми охорони довкілля та 

раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки,  

строк дії якої продовжено на період до 2018 року. 

 

 Доповідач: Мац Д.А. – в.о. начальника  управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації. 

 

5. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 рік. 

 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

6. Про  затвердження Програми розвитку туризму та курортів у Миколаївській 

області на 2016-2020 роки. 

 

 Доповідач: Волчецький Р.В. – в.о. начальника управління молоді та 

туризму облдержадміністрації. 
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7. Про зміну відповідальних виконавців заходів обласних програм та інших 

рішень обласної ради. 

 

 Доповідач: Волчецький Р.В. – в.о.  начальника управління молоді та 

туризму облдержадміністрації. 

 

8. Про звіти щодо результатів проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області на період 

до 2020 року і виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії 

розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

9. Про впорядкування трудових відносин з директором регіонального 

ландшафтного парку "Кінбурнська коса". 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

10. Про призначення Деркача О.М. на посаду директора регіонального 

ландшафтного парку "Тилігульський". 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

11. Про висунення кандидатур на відзначення  премією Верховної Ради України 

педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 

та позашкільних навчальних закладів.     

 

Доповідач: Веліховська А.Б. - директор департаменту освіти, науки  та 

молоді облдержадміністрації. 

 

12. Про призначення Герун В.А. на посаду директора комунального 

підприємства "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради. 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

13. Про припинення юридичної особи – комунального підприємства "Пансіонат 

"Миколаїв". 
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 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

14. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2016 році. 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

15. Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

16. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальної громади Арбузинської селищної ради  та 

внесення змін до рішення  обласної ради від 25 березня 2011 року № 22.   

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

17. Про надання згоди на списання індивідуально визначеного майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке 

перебуває в господарському віданні комунального підприємства "Миколаївська 

обласна друкарня" Миколаївської обласної ради.   

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

18. Про надання згоди ТОВ "Сандора" на отримання спеціального дозволу на 

користування надрами. 

 

Доповідач: Адаховський Д.М. - начальник відділу охорони 

навколишнього середовища ТОВ "Сандора". 
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19. Про надання гірничого відводу ТОВ "Південний кар'єр" для розробки 

родовища пісків Вознесенське - 1. 

 

Доповідач: Головчанський А.В. – заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів. 

 

20. Про створення комунального підприємства Миколаївської обласної ради 

"Агентство розвитку". 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

21. Про призначення Дерюгіної О.В. на посаду начальника Миколаївського 

обласного бюро судово-медичної експертизи. 

 

Доповідач: Капуста М.О. – начальник  управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

22. Про призначення Янковського Д.О. на посаду директора обласної бази 

спеціального медичного постачання – закладу комунальної власності області. 

 

Доповідач: Капуста М.О. – начальник  управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

23. Про зняття з контролю рішень обласної ради. 

 

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

 

24. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України щодо передачі нерухомого майна зі сфери управління державного 

концерну "Укроборонпром" до сфери управління Міністерства юстиції України. 

 

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

 

25. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Державного агентства рибного господарства України 

щодо введення на 5 років мораторію на промисловий вилов риби та відкликання 

виданих підприємствам ліцензій з промислового вилову риби у річці Південний 

Буг у межах Миколаївської області. 

 

Доповідач: Катрич А.П. – депутат обласної ради. 
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26. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо законодавчого врегулювання питання, пов'язаного з 

використанням полезахисних лісових смуг та земельних ділянок під ними. 

 

Доповідач: Мароха О.Д. – начальник Миколаївського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 

 

27. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру про умови надання в оренду 

пасовищ. 

 

Доповідач: Піскун О.В. – директор департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

 

28. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України стосовно вирішення питання щодо 

забезпечення Миколаївської області імунобіологічними препаратами. 

 

Доповідач: Капуста М.О. – начальник  управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

29. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до  

Южноукраїнського міського голови щодо передачі у комунальну власність 

територіальної громади м.Южноукраїнськ спеціалізованої медико-санітарної 

частини № 2 Міністерства охорони здоров'я України. 

 

Доповідач: Капуста М.О. – начальник  управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 

Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської 

області та  резервного фонду непередбачених видатків за 2015 рік. 

 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

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

Порошенка "Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту 

рішення обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 50 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року №10 

"Про продовження строку дії Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Миколаївській області на 2012-2015 роки на період до 

2017 року". 

 

 Доповідач: Барна Ф.П. – голова постійної комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 

інвестицій. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондар О.О. (політична партія                                 

"ВО "Батьківщина"), Мудрак О.І. – (політична партія "Відродження"),  

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 0 

"всього" - 50 

 

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

 

Про внесення змін до Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового  будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2012- 2017 роки. 

 

 Доповідач: Рачковський С.В. – голова спеціалізованої кредитно-

фінансової господарської організації "Миколаївський 

обласний фонд підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі". 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 50 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  
 

Про внесення змін і доповнень до Програми охорони довкілля та 

раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 

роки,  строк дії якої продовжено на період до 2018 року. 

 

 Доповідач: Мац Д.А. – в.о. начальника  управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Ковальчук П.В. (політична партія "Українське 

об’єднання патріотів – "УКРОП"), Соколов М.В. – перший заступник голови 

обласної ради, Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

порушено питання щодо необхідності активізації роботи по боротьбі з 

карантинними бур'янами, зокрема такими, як амброзія, масштаби 

безконтрольного розповсюдження якої загрожують зростанням високого рівня 

захворюваності на алергічні патології серед населення Миколаївської області. 
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Депутат обласної ради Ковальчук П.В. запропонував підтримати 

пропозицію першого заступника голови обласної ради Соколова М.В. щодо 

впровадження передового досвіду інших регіонів України по боротьбі з 

амброзією, у тому числі шляхом прийняття відповідної обласної програми або 

внесення змін до діючих обласних програм. 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної 

ради, проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 0 

"всього" - 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 

рік. 

 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

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

обласної ради, Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"),      

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради                  

Ясинський О.М. звернув увагу на наявність вільних залишків бюджетних 

коштів за підсумками 2015 року на фінансування галузі освіти і медицини та 

неефективне їх використання. 

 

З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради 

пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту 

рішення обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 50 

"проти" – 0 
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"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення 5 додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження Програми розвитку туризму та курортів у 

Миколаївській області на 2016-2020 роки. 

 

 Доповідач: Волчецький Р.В. – в.о. начальника управління молоді та 

туризму облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  
 

Про зміну відповідальних виконавців заходів обласних програм та інших 

рішень обласної ради. 

 

 Доповідач: Волчецький Р.В. – в.о.  начальника управління молоді та 

туризму облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 
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"всього" - 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ:  

 

Про звіти щодо результатів проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року і виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ:  
 

Про впорядкування трудових відносин з директором регіонального 

ландшафтного парку "Кінбурнська коса". 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Резніков І.Б. (політична партія "Опозиційний 

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

 

У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Резніков І.Б. 

порушив питання щодо проблеми існування на одній території двох об'єктів 

природно-заповідного фонду - національного природного парку "Білобережжя 

Святослава" та регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса", що 

може призвести до порушення природоохоронного законодавства на території 
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природно-заповідного фонду, викликати соціальну напругу серед жителів 

області та ускладнити встановлення меж регіонального ландшафтного парку. 

 Запропонував звернутися до Міністерства екології України щодо 

існування на території Кінбурнської коси лише одного об'єкта природно-

заповідного фонду. 

 

 У зв'язку з цим обласною радою проголосовано таке доручення: 

 

профільній постійній комісії обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів вивчити та 

розглянути на засіданні комісії питання, пов'язане з існуванням на одній 

території двох об'єктів природно-заповідного фонду - національного 

природного парку "Білобережжя Святослава" та регіонального ландшафтного 

парку "Кінбурнська коса". 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами, 

проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

 

10. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Деркача О.М. на посаду директора регіонального 

ландшафтного парку "Тилігульський". 

 

 Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 
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"всього" - 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається). 

 

 

11. СЛУХАЛИ:  
 

Про висунення кандидатур на відзначення  премією Верховної Ради 

України педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів.     

 

Доповідач: Веліховська А.Б. - директор департаменту освіти, науки  та 

молоді облдержадміністрації. 

 

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

блок"),  Ковальчук П.В. (політична партія "Українське об’єднання                     

патріотів – "УКРОП"),  Чмирь С.М. (політична партія "ВО "Батьківщина"), 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Олабін В.В. 

запропонував звернутися до органів влади вищого  рівня щодо збільшення 

кількості кандидатур на відзначення Премією Верховної Ради України 

педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 

та позашкільних навчальних закладів та підготовки відповідного Звернення від 

імені депутатського корпусу Миколаївської обласної ради до Міністерства 

освіти і науки України. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами, 

проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 
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12. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Герун В.А. на посаду директора комунального 

підприємства "Миколаївкнига" Миколаївської обласної ради. 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 48 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

 

13. СЛУХАЛИ:  
 

Про припинення юридичної особи – комунального підприємства 

"Пансіонат "Миколаїв". 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 
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14. СЛУХАЛИ:  

 

Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2016 році. 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний 

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

 

У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради     

Фроленком В.О. було оголошено депутатський запит щодо необхідності 

заслуховування на черговій сесії обласної ради звіту структурного підрозділу 

облдержадміністрації, на який покладено функції щодо управління майном 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області, стосовно здійснення облдержадміністрацією делегованих 

повноважень з управління підприємствами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

У зв'язку з цим обласною радою проголосовано таке доручення: 

 

обласній державній адміністрації забезпечити підготовку звіту щодо 

управління підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області із зазначенням стратегії розвитку по 

кожному комунальному підприємству та конкретних пропозицій стосовно 

прийняття управлінських рішень з боку власника або органу управління, 

урахувавши вищезазначені рекомендації профільної постійної комісії, та 

інформування відповідним структурним підрозділом облдержадміністрації 

депутатів обласної ради на черговій сесії обласної ради з цього питання. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами, 

проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 9 

"утримались" – 10 

"не голосували" – 0 

"всього" - 49 

 

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

 

Про внесення змін до Положення про порядок призначення на посаду та 

звільнення з посади керівників об’єктів, що належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається). 

 

 

16. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальної громади Арбузинської селищної ради  

та внесення змін до рішення  обласної ради від 25 березня 2011 року № 22.   

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 49 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається). 
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17. СЛУХАЛИ:  

 

Про надання згоди на списання індивідуально визначеного майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, 

яке перебуває в господарському віданні комунального підприємства 

"Миколаївська обласна друкарня" Миколаївської обласної ради.   

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 49 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається). 

 

 

18. СЛУХАЛИ:  
 

Про надання згоди ТОВ "Сандора" на отримання спеціального дозволу на 

користування надрами. 

 

Доповідач: Адаховський Д.М. - начальник відділу охорони 

навколишнього середовища ТОВ "Сандора". 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" – 0 

"всього" - 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається). 
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У РОБОТІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ. 

 

Після перерви. 

 

 Слово для виступу надано Южноукраїнському міському голові 

Пароконному В.К., який надав роз'яснення з питання стосовно передачі у 

комунальну власність територіальної громади м.Южноукраїнськ 

спеціалізованої медико-санітарної частини № 2 Міністерства охорони здоров'я 

України. 

 Виступаючий наголосив, що важливою передумовою для прийняття у 

комунальну власність територіальної громади м.Южноукраїнськ 

спеціалізованої медико-санітарної частини № 2 є гарантоване фінансове 

забезпечення від держави. 

 Відповідні роз'яснення з цього питання надали перший заступник голови 

обласної ради Соколов М.В. та начальник управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації Капуста М.О. 

 

 Далі продовжено розгляд питань порядку денного. 

 

 

19. СЛУХАЛИ:  
   

Про надання гірничого відводу ТОВ "Південний кар'єр" для розробки 

родовища пісків Вознесенське - 1. 

 

Доповідач: Головчанський А.В. – заступник голови постійної комісії 

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів. 

 

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

блок"), Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний блок"), Марін Г.А. 

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
 

 У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Олабін В.В 

зазначив, що блокуючи прийняття рішень обласної ради щодо надання згоди на 

отримання спеціальних дозволів на користування надрами, депутати обласної 

ради створюють передумови для корупційних діянь. 
 

 Депутат обласної ради Марін Г.А. запропонував підтримати проект 

рішення, який розглядається, та надати ТОВ "Південний кар'єр" гірничий відвід  

для розробки родовища пісків. Підкреслив, що у разі надання гірничого відводу 

та функціонування цього підприємства будуть створені нові робочі місця та 

здійснюватимуться відрахування до місцевого бюджету. 
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Враховуючи обговорення та пропозиції, внесені депутатами обласної 

ради, проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

 Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 1 

"утримались" – 7 

"не голосували" – 0 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається). 

 

 

20. СЛУХАЛИ:  
 

Про створення комунального підприємства Миколаївської обласної ради 

"Агентство розвитку". 

 

 Доповідач: Відіна О.В. – начальник  управління з питань майна 

комунальної власності області департаменту  економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 6 

"не голосували" – 0 

"всього" - 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається). 

 

 

21. СЛУХАЛИ:  
 

Про призначення Дерюгіної О.В. на посаду начальника Миколаївського 

обласного бюро судово-медичної експертизи. 

 

Доповідач: Капуста М.О. – начальник  управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 
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Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається). 

 

 

22. СЛУХАЛИ:  

 

Про призначення Янковського Д.О. на посаду директора обласної бази 

спеціального медичного постачання – закладу комунальної власності 

області. 

 

Доповідач: Капуста М.О. – начальник  управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається). 

 

 

23. СЛУХАЛИ:  
 

Про зняття з контролю рішень обласної ради. 

 

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

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 
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Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 45 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається). 

 

До головуючої на сесії звернувся депутат обласної ради Фроленко В.О., 

який порушив питання щодо постачання прострочених лікарських препаратів 

народними депутатами України Бриченком І.В. та Кременем Т.Д. 

Голова обласної ради Москаленко В.В. запропонувала депутату               

Фроленку В.О. надати це депутатське звернення до обласної ради з метою 

направлення його до уповноважених органів для перевірки викладених у ньому 

фактів. 

 Відповідні роз'яснення депутатові Фроленку В.О. надали на сесії перший 

заступник голови обласної ради Соколов М.В., заступник голови 

облдержадміністрації Бонь В.В. та начальник управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації Капуста М.О. 

 

 

24. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України щодо передачі нерухомого майна зі сфери управління 

державного концерну "Укроборонпром" до сфери управління Міністерства 

юстиції України. 

 

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

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 44 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення 23 додається). 
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25. СЛУХАЛИ:  

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Державного агентства рибного господарства 

України щодо введення на 5 років мораторію на промисловий вилов риби 

та відкликання виданих підприємствам ліцензій з промислового вилову 

риби у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані у межах 

Миколаївської області. 

 

Доповідач: Катрич А.П. – депутат обласної ради. 

 

В обговоренні взяли участь: Зібров П.В. (політична партія "Опозиційний 

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

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 44 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається). 

 

 

26. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо законодавчого врегулювання питання, пов'язаного з 

використанням полезахисних лісових смуг та земельних ділянок під ними. 

 

Доповідач: Мароха О.Д. – начальник Миколаївського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 

 

В обговоренні взяли участь: Чмирь С.М. (політична партія                            

"ВО "Батьківщина"), Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"),      

Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 
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Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 44 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається). 

 

 

27. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про умови 

надання в оренду пасовищ. 

 

Доповідач: Піскун О.В. – директор департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" – 0 

"всього" - 44 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається). 

 

 

28. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України стосовно вирішення питання щодо 

забезпечення Миколаївської області імунобіологічними препаратами. 

 

Доповідач: Капуста М.О. – начальник  управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 



29 

 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 44 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається). 

 

 

29. СЛУХАЛИ:  
 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до  

Южноукраїнського міського голови щодо передачі у комунальну власність 

територіальної громади м.Южноукраїнськ спеціалізованої медико-

санітарної частини № 2 Міністерства охорони здоров'я України. 

 

Доповідач: Капуста М.О. – начальник  управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

 

Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення 

обласної ради. 

 

Результати відкритого поіменного голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 44 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення 28 додається). 

 

 Далі головуюча повідомила, що до обласної ради надійшло повідомлення 

від депутатської фракції "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП" про 

обрання депутата обласної ради Маріна Г.А. уповноваженою особою цієї 

фракції у складі президії Миколаївської обласної ради. 

 Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко В.В. повідомила про 

звернення народних депутатів України Кременя Т.Д. та Бриченка І.В. щодо 

ситуації, яка пов'язана з недостатньою кількістю вагогабаритних комплексів на 

дорогах Миколаївської області. 

 Слово для інформації надано Кривошапці С.М., начальнику управління 

Укртрансбезпеки в Миколаївській області. 
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 Виступаючий акцентував увагу присутніх на найбільш важливих 

проблемах, які стосуються роботи великогабаритних комплексів на дорогах 

Миколаївської області та назвав можливі шляхи їх вирішення. 

  

В обговоренні взяли участь: Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Іщенко В.П.- директор департаменту фінансів облдержадміністрації, 

Ковальчук П.В. (політична партія "Українське об’єднання патріотів - 

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

 

 У ході обговорення депутатами обласної ради порушено питання щодо 

підготовки Звернення до центральних органів влади стосовно виділення  коштів 

з державного бюджету на придбання вагогабаритних комплексів для 

вимірювання та зважування транспортних засобів у Миколаївській області. 

 

 У зв'язку з цим обласною радою проголосовано таке доручення: 

 

управлінню Укртрансбезпеки в Миколаївській області підготувати проект 

Звернення до центральних органів влади щодо виділення коштів на придбання 

вагогабаритних комплексів з державного бюджету з метою його подальшого 

обговорення на засіданні профільної постійної комісії обласної ради. 

 

Проведено процедурне  голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" – 0 

"всього" - 44 

 

Далі головуюча проінформувала депутатів про результати розгляду 

депутатського запиту депутата обласної ради Ковальчука П.В. про ситуацію з 

лісовими насадженнями у Новоодеському районі Миколаївської області, 

оголошеного на попередній сесії обласної ради. Повідомила, що матеріали, які 

стосуються цього питання, було направлено до прокуратури Миколаївської 

області з метою перевірки викладених фактів та вжиття відповідних заходів. 

П'ятого квітня 2016 року, - підкреслила головуюча, - прокуратура 

Миколаївської області повідомила обласну раду про те, що порушене питання 

не відноситься до їх компетенції, тому матеріали скеровано до головного 

управління Національної поліції в Миколаївській області. Обласною радою в 

свою чергу направлено листа до управління Національної поліції в 

Миколаївській області стосовно того, яким чином проводиться розслідування 

цієї кримінальної справи. 



31 

 

За станом на 09 червня цього року обласну раду повідомлено про те, що 

розслідування триває і слідчі дії проводяться. 

 

Слово для оголошення депутатського звернення щодо ситуації, пов'язаної 

зі скороченням ліжко-місць у Доманівській центральній районній лікарні, 

надано депутату обласної ради Сіроштану О.В. (політична партія "Опозиційний 

блок").  

Виступаючий вніс пропозицію від імені жителів Доманівського району 

щодо направлення цього звернення на розгляд  голови облдержадміністрації з 

метою вивчення ситуації, що склалася, та надання відповіді мешканцям району. 

Відповідні роз'яснення на депутатське звернення Сіроштана О.В. надали 

заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В. та начальник управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації Капуста М.О. 

Голова обласної ради Москаленко В.В. запропонувала направити це 

депутатське звернення на ім'я голови облдержадміністрації з метою розгляду та 

відповідного реагування у межах повноважень. 

Проведено процедурне голосування за проведення перевірки фактів, 

викладених у депутатському зверненні. 

 

Підсумки голосування: 

"за" - 35 

 

До головуючої звернувся депутат Олабін В.В. з проханням надати слово 

для виступу представнику ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". 

 

 Слово надано представнику обласної організації профспілки працівників 

житлово-комунального господарства Начиновій С.О., яка від імені трудового 

колективу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" повідомила про ситуацію, що 

склалася на підприємстві, та ряд проблем, які виникла у зв'язку з цим. 

 Виступаюча підкреслила, що наразі підприємство перебуває у складному 

фінансовому стані, практично є банкротом і має значну заборгованість з 

виплати заробітної плати. Представники підприємства звернулися до власника – 

обласної ради з проханням виділити на безповоротній основі з обласного 

бюджету кошти на виплату заробітної плати працівникам підприємства та на 

його ремонт і реконструкцію.  

 Заступник голови облдержадміністрації Бонь В.В. надав відповідні 

роз'яснення з цього питання. 

 

 У зв'язку з цим обласною радою проголосовано таке доручення: 

 

профільній постійній комісії обласної ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального 

будівництва детально вивчити питання щодо ситуації, яка склалася на 

обласному комунальному підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго", розглянути 
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його на засіданні комісії та за результатами розгляду доповісти на сесії 

обласної ради. 

 

 Далі головуюча надала інформацію щодо корупційного скандалу та 

корупційних діянь, які нібито відбуваються в обласній раді. 

 Зважаючи на те, що сьогодні проводиться сесія обласної ради, розглянуто 

усі питання порядку денного, - зробила акцент головуюча, - відповідно до 

законодавства та кримінального судочинства ніяких корупційних діянь щодо 

виконавчого апарату та керівництва обласної ради немає. 

 

 Далі головуюча надала роз'яснення щодо можливої причетності радника 

голови Миколаївської обласної ради Левченка Геннадія Валентиновича до 

вчинення корупційних правопорушень. 

 Повідомила, що на сьогодні з метою реалізації положень Закону України 

"Про запобігання корупції" та подальшого відсторонення від виконання 

службових обов'язків посадовою особою органу місцевого самоврядування, 

якою є Левченко Геннадій Валентинович, підписано і відправлено відповідні 

листи на адресу управління Служби безпеки в Миколаївській області та на 

адресу військової прокуратури Південного регіону України в м.Одеса. 

 Стосовно неявки Левченка Г.В. на роботі, - зазначила Москаленко В.В., - 

складаються відповідні акти. Якщо поважної причини протягом часу, 

встановленого трудовим законодавством, не з'явиться, буде прийнято рішення 

згідно з трудовим законодавством України. 

 

Попри всі обставини діяльність депутатського корпусу Миколаївської 

обласної ради залишається консолідованою і послідовною, - підсумувала 

головуюча. 

Насамкінець слово надано першому заступнику голови обласної ради 

Соколову М.В., який надав присутнім у сесійному залі депутатам та 

запрошеним інформацію про проведення відкритих торгів із закупівлі 

комплексної електронної системи для проведення голосування на сесіях 

обласної ради. 

Підсумовуючи роботу п'ятої сесії Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання, головуюча Москаленко В.В. повідомила, що усі питання, включені 

до порядку денного пленарного засідання обласної ради, розглянуто. 

 

На цьому роботу сесії оголошено завершеною. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

Голова обласної ради                                                                         В.В.Москаленко 
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