
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

23 вересня 2016 року № 7 

          м.Миколаїв         

Сьома позачергова сесія обласної ради       

сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

Перша частина пленарного засідання обласної ради. 

  

Перед початком роботи сьомої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання головуюча Москаленко В.В. повідомила про передчасну трагічну 

смерть депутата обласної ради Гуліна В.А., члена фракції політичної партії              

"ВО "Батьківщина" у Миколаївській обласній раді. 

Також головуюча повідомила про смерть Дзарданова М.С., депутата 

обласної ради попередніх скликань, народного депутата України шостого 

скликання, життя якого передчасно обірвалося 19 вересня 2016 року. 

Голова обласної ради Москаленко В.В. запропонувала вшанувати пам'ять 

депутатів Гуліна В.А. та Дзарданова М.С. хвилиною мовчання. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

 Продовжуючи ведення сесії, головуюча повідомила, що з метою 

удосконалення процедури прийняття рішень депутатами обласної ради та 

оптимізації робочого часу в сесійному залі встановлено комплексну електронну 

систему для проведення голосування. 

 

 Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення  сесії. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Присутні на сесії - 52 

Відсутні з поважних причин - 12.  

 

          Сьому позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання 

оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 
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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. 

 

У роботі сесії взяли участь народні депутати України Вадатурський А.О. 

та Макар'ян Д.Б. 

 

Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у кількості 

2-х депутатів: Марін Г.А. (політична партія "Українське об'єднання патріотів – 

"УКРОП"), Гладун С.М.  (політична партія "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: Воронок А.В. 

(політична партія "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП"), Закусілов А.М. 

(політична партія "Наш край"),  Наказенко С.Б. (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"). 

 

Склад лічильної комісії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи сьомої 

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  

розіслано усім депутатам обласної ради електронною поштою. 

 

За пропозицією облдержадміністрації на розгляд сесії подано три проекти 

рішень щодо внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017". На виконання 

висновків  постійних комісій обласної ради облдержадміністрацією ці питання 

об'єднано в один проект рішення, який роздано депутатам. 

 

У ході обговорення проекту порядку денного сьомої позачергової сесії 

обласної ради перший заступник голови обласної ради Соколов М.В. звернувся 

до головуючої від імені депутатської фракції "ВО "Батьківщина" з пропозицією  

стосовно включення до порядку денного сесії питання про звернення депутатів 

Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України щодо встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги. 
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До головуючої Москаленко В.В. звернувся на сесії депутат обласної ради 

Невінчанний М.А. (позафракційний) з пропозицією включити до порядку 

денного сьомої позачергової сесії питання про дострокове припинення 

повноважень першого заступника голови обласної ради Соколова М.В.  

 

В ході обговорення проекту порядку денного депутат обласної ради 

Демченко Т.В. запропонувала розглянути питання порядку денного № 17 та                 

№ 18 під № 3 та № 4. 

 

Проведено голосування за прийняття проекту порядку денного за основу. 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 44 

"проти" – 4 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 0 

"всього" - 50 

 

Далі головуюча Москаленко В.В. поставила на голосування пропозицію 

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

мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. 

 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 38 

"проти" – 1 

"утримались" – 12 

"не голосували" - 0 

"всього" - 51 

 

Далі слово надано депутату обласної ради Невінчанному М.А., який 

оголосив текст звернення за підписами 28-и депутатів обласної ради стосовно 

дострокового припинення повноважень першого заступника голови обласної 

ради Соколова М.В.  

Зазначив, що відповідно до статті 56 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" питання про дострокове припинення повноважень 

першого заступника голови обласної ради може бути внесено на розгляд ради на 

вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. 

 Наголосив, що у зв'язку з корупційними скандалами, які останнім               

часом мають місце в обласній раді, перший заступник голови обласної ради 

Соколов М.В. втратив довіру депутатів обласної ради та не має ні морального, 

ні юридичного права перебувати на займаній посаді. 
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Слово надано Чмирю С.М. голові фракції політичної партії 

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", який висловив свою позицію щодо 

дострокового припинення повноважень першого заступника голови обласної 

ради Соколова М.В. 

Далі слово надано депутату обласної ради Барні Ф.П., який підтримав 

пропозицію Невінчанного М.А. та інших депутатів обласної ради про 

включення до проекту порядку денного сьомої позачергової сесії обласної ради 

питання про дострокове припинення повноважень першого заступника голови 

обласної ради Соколова М.В. 

Далі слово надано депутату обласної ради Талпі М.В., який зазначив, що 

питання про дострокове припинення повноважень першого заступника голови 

обласної ради може бути внесено на вимогу не менш як третини депутатів від 

загального складу ради або голови ради і запропонував включити його до 

порядку денного сьомої позачергової сесії обласної ради. 

Далі слово взяв перший заступник голови обласної ради                    

Соколов М.В. Виступаючий підкреслив, що відкидає всі звинувачення на свою 

адресу і вважає їх безпідставними, оскільки фактів, які можуть свідчити про 

його причетність до будь-яких зловживань та порушень закону, не 

підтверджено. 

Заявив про політичне переслідування з боку інформаційного інтернет-

видання "Преступности – НЕТ", яке розповсюджує вигадані факти, пов'язані з 

його діяльністю на посаді першого заступника голови обласної ради. Зазначив, 

що в усіх діях по відношенню до себе вбачає факт політичної розправи. 

Далі проведено відкрите голосування шляхом підняття мандатів без 

застосування електронної системи для голосування за пропозицію депутатів 

обласної ради стосовно включення до проекту порядку денного сьомої 

позачергової сесії обласної ради питання "Про дострокове припинення 

повноважень першого заступника голови обласної ради Соколова М.В." 

 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 30 

"проти" – 3 

"утримались" – 16 

"не голосували" – 4 

"всього" - 53 

 

За результатами голосування, - зазначила головуюча, - пропозиція не 

включається до порядку денного сесії. 

 

Проведено повторну реєстрацію депутатів обласної ради за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

У сесійному залі зареєструвалися 53 депутати. 
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Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, проведено голосування 

за допомогою електронної системи для голосування за включення до проекту 

порядку денного сьомої позачергової сесії обласної ради питання "Про 

дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної ради                   

Соколова М.В." 

 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 31 

"проти" - 2 

"не голосували" – 7 

"утримались" - 13 

"всього" - 53 

 

За результатами голосування, - зазначила головуюча, - пропозиція не 

включається до порядку денного сесії. 

 

У ході проведення голосування відбувся збій у роботі електронної 

системи для голосування, у зв'язку з чим не було враховано голоси деяких 

депутатів. 

Вирішено провести повторне відкрите голосування шляхом підняття 

мандатів без застосування електронної системи для голосування за включення 

до порядку денного питання "Про дострокове припинення повноважень 

першого заступника голови обласної ради  Соколова М.В." 

 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 31 

"проти" – 4 

"утримались" – 16 

"не голосували" – 2 

"всього" - 53 

 

За результатами голосування, - зазначила головуюча, - пропозиція не 

включається до порядку денного сесії. 

 

 У ході обговорення проекту порядку денного депутатом обласної ради 

Демченко Т.В. внесено пропозицію перенести розгляд питання порядку денного  

№ 17  "Про ситуацію, що склалася на обласному комунальному підприємстві 

"Миколаївоблтеплоенерго" та № 18 "Про призначення Березницького В.М. на 

посаду директора обласного комунального підприємства "Миколаївобл-

теплоенерго" і розглянути їх після питання № 2, тобто під № 3 та № 4. 

 Від імені членів постійної комісії обласної ради з питань регіонального 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
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розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій внесла пропозицію 

запросити на розгляд цих питань Миколаївського міського голову                    

Сєнкевича О.Ф., у зв'язку з тим, що ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" обслуговує 

70 відсотків житлового фонду міста Миколаєва. 

 Депутатом обласної ради Демченко Т.В. було внесено пропозицію 

стосовно того, щоб під № 19 у порядку денному сьомої позачергової сесії 

розглянути питання про виконання протокольного доручення щодо ситуації на 

ДП "Володимирівське" Казанківського району Миколаївської області. 

          Першу пропозицію депутата Демченко Т.В. поставлено на голосування.  
 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 45 

"проти" – 2 

"утримались" – 6 

"всього" - 53 

 

Далі на голосування поставлено пропозицію Демченко Т.В. щодо 

виконання протокольного доручення стосовно ДП "Володимирівське", наданого 

26 липня 2016 року на сесії обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 33 

"проти" – 7 

"утримались" – 13   

"всього" - 53 

 

Депутат обласної ради Кормишкін Ю.А. запропонував не вносити щодо 

виконання протокольного доручення стосовно питання ДП "Володимирівське", 

запропоноване депутатом Демченко Т.В., до порядку денного сьомої сесії у 

зв'язку з тим, що його не підтримали постійні комісії обласної ради під час 

розгляду на засіданнях комісії. 

Вніс пропозицію доповісти про хід виконання протокольних доручень на 

засіданні профільної постійної комісії обласної ради. 

У ході обговорення порядку денного депутат обласної ради Бондар О.О. 

(фракція "ВО "Батьківщина") звернувся з пропозицією стосовно включення до 

порядку денного сьомої позачергової сесії питання про ситуацію, що склалася у 

постійній комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 

бюджету, фінансів та інвестицій. Зазначив, що така ситуація пов'язана 

насамперед з головою постійної комісії Барною Ф.П. Підкреслив, що працювати 

під головуванням Барни Ф.П. морально важко.  

Вказав на професійну некомпетентність Барни Ф.П. у питаннях бюджету 

та фінансів. Вніс пропозицію включити до проекту порядку денного питання 

про увільнення депутата обласної ради Барни Ф.П. від обов'язків голови 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
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постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 

фінансів та інвестицій. 

Голова постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та інвестицій Барна Ф.П. висловив заперечення 

з приводу необґрунтованих, на його думку, звинувачень на свою адресу. 

Зазначив, що робота в комісії проводиться системно, питання, які стосуються 

бюджету, розглядаються, кворум для прийняття рішень завжди є.  

Підкреслив, шо він працює на посаді, яка дозволяє отримувати заробітну 

плату, на громадських засадах. Заявив, що підстав для звільнення не вбачає і не 

бачить сенсу ставити це питання на голосування. 

Депутат обласної ради Кормишкін Ю.А. від імені депутатської фракції 

"Наш край" звернувся до голови обласної ради з пропозицією зробити перерву в 

роботі сесії з метою обговорення на засіданні фракції питань, що виникли в ході 

обговорення проекту порядку денного. 

 

У роботі пленарного засідання оголошено перерву. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

 Слово для оголошення рішення, прийнятого на засіданні фракції "Наш 

край", надано депутату Кормишкіну Ю.А., який повідомив, що члени фракції 

"Наш край" підтримують пропозицію депутата обласної ради Бондаря О.О. про 

увільнення Барни Ф.П. з посади голови постійної комісії обласної ради з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій та 

включення цього питання до порядку денного сьомої сесії. 

 

Депутат обласної ради Бондар О.О. у своєму виступі вніс пропозицію 

включити до порядку денного сьомої позачергової сесії питання про увільнення 

депутата Барни Ф.П. від обов'язків голови постійної комісії з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. зазначила, що підтримує 

пропозицію депутата Бондаря О.О., і запропонувала внести це питання на 

розгляд чергової сесії обласної ради у зв'язку з тим, що протягом двох годин від 

початку сесії не розглянуто жодного питання порядку денного, серед яких 

багато нагальних соціальних питань. 

 

Депутат обласної ради Ясинський О.М. ("Опозиційний блок") зазначив, 

що члени фракції політичної партії "Опозиційний блок" утримуються під час 

голосування за включення до порядку денного питання про увільнення депутата 

Барни Ф.П. від обов'язків голови постійної комісії з питань регіонального 

розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
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Депутат обласної ради Бондар О.О. вніс пропозицію затвердити порядок 

денний сьомої позачергової сесії обласної ради і приступити до розгляду 

питань, включених до нього. 

Перший заступник голови обласної ради Соколов М.В. запропонував 

підтримати пропозиції депутатів обласної ради Бондаря О.О. та Демченко Т.В. 

щодо внесення на чергову сесію обласної ради питання, яке стосується 

увільнення депутата Барни Ф.П. від обов'язків голови постійної комісії з питань 

регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій. 

Звернувся до голови обласної ради Москаленко В.В. щодо внесення 

пропозицій стосовно кандидатури на посаду нового голови постійної комісії 

обласної ради комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, 

фінансів та інвестицій у разі прийняття рішення про увільнення депутата       

Барни Ф.П. від обов'язків голови постійної комісії. 

 

До головуючої на сесії звернувся депутат обласної ради Талпа М.В., який 

повідомив, що під час перерви було отримано інформацію, що в ході 

голосування за допомогою електронної системи для голосування голоси двох 

депутатів, які голосували, не були зараховані. 

Можливо, - зазначив Талпа М.В., -  електронна система для голосування, 

оскільки вона нова, дала збій у тому плані, що сама система зарахувала ці два 

голоси і написала, що рішення прийнято, а в цифровому варіанті вона цього не 

показала. 

Назвав прізвища депутатів, які голосували, але потім їх голоси не були 

враховані. Це депутати Ізбаш А.І. і Сіроштан О.В. Запропонував голові обласної 

ради Москаленко В.В. звернутися до цих депутатів з проханням висловити свою 

позицію щодо результатів голосування з питання "Про дострокове припинення 

повноважень першого заступника голови обласної ради  Соколова М.В." 

Депутат обласної ради Ізбаш А.І. і Сіроштан О.В. висловили свою 

позицію, зазначивши, що вони проголосували за включення цього питання до 

порядку денного сьомої позачергової сесії обласної ради, але електронна 

система для голосування не спрацювала. 

Депутат обласної ради Талпа М.В. запропонував провести повторне 

голосування за допомогою електронної системи для голосування з питання 

"Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної 

ради  Соколова М.В." 

 

Проведено реєстрацію депутатів обласної ради за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

У сесійному залі зареєструвалося 53 депутати. 

 

Далі проведено повторне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за включення до порядку денного сьомої сесії питання "Про 

http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
http://www.oblrada.mk.ua/index.php/postijni-komisiji?id=2839
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дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної ради  

Соколова М.В." 

 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 34 

"проти" – 4 

"утримались" – 10 

"не голосували" - 5  

"всього" – 53 

 

Головуюча повідомила, що питання "Про дострокове припинення 

повноважень першого заступника голови обласної ради  Соколова М.В." 

включено до порядку денного сьомої позачергової сесії обласної ради. 

Далі проведено голосування за прийняття порядку денного  та регламенту 

роботи сьомої позачергової сесії обласної ради з доповненнями в цілому. 

 

Підсумки голосування: 

 

"за" – 33 

"проти" – 2 

"утримались" – 13 

"не голосували" - 5 

"всього" – 53 

 

До порядку денного сьомої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

2. Про звіт керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації 

щодо виконання делегованих повноважень, у тому числі рішень обласної ради. 

 

     Інформує: Бонь В.В. – виконуючий обов’язки голови 

облдержадміністрації 

 

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

Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури 

облдержадміністрації. 
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Шульга М.І. – виконуючий обов’язки начальника служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області. 

 

 

3. Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови 

обласної ради Соколова М.В. 

 

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

 

4. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо встановлення мораторію на 

підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. 

 

 Доповідач: Чмирь С.М. – голова депутатської фракції  

"ВО "Батьківщина". 

 

5. Про звіт начальника управління з питань майна комунальної власності 

області департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації Відіної О.В. щодо результатів управління підприємствами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області протягом 2014-2016 років. 

 

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

комунальної власності області  департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. 

 

6. Про звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров’я у лікарняних закладах 

області. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

7. Про  зміну відповідального виконавця заходів обласних програм та інших 

рішень обласної ради. 

 

 Доповідач: Мураховська Л.П. – начальник відділу з питань організації 

надання адміністративних послуг облдержадміністрації. 

 

8. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина – 2017". 

 Доповідач: Нуждов П.А. – начальник управління капітального 

будівництва облдержадміністрації. 
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9. Про внесення змін і доповнень до обласної Програми часткового 

відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому 

фонді на 2016-2020 роки. 

 

 Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. 

 

10. Про внесення доповнення до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки. 

 

 Доповідач: Грипенко В.К. – заступник директора, начальник управління 

з питань розвитку ринкової інфраструктури департаменту  

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

11. Про надання згоди на безоплатну передачу окремого індивідуально 

визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

12. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

 

 Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної 

культури і спорту облдержадміністрації.  

 

13. Про висунення кандидатури на відзначення Премією Верховної Ради 

України. 

 

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

та туризму облдержадміністрації. 

 

14. Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування. 

 

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

 

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

 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів  

облдержадміністрації. 
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16. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, державного підприємства "Національна атомна 

енергогенеруюча компанія "Енергоатом" щодо підвищення ставки збору для 

організацій, які експлуатують ядерні установки. 

 

Доповідач: Лісніченко В.А. – депутат обласної ради, генеральний директор 

відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" "Южно-

Українська АЕС". 

 

17. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради                    

Гуліна В.А. 

 

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

 

18. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради.  

 

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

 

 

19. Про ситуацію, що склалася на обласному комунальному підприємстві 

"Миколаївоблтеплоенерго".  

 

Доповідачі: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації; 

Бородін В.А. – виконуючий обов’язки директора  

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". 

 

20. Про призначення Березницького В.М. на посаду директора обласного 

комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго". 

 

Інформує: Івануна І.В. – депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання комунальної 

власності, приватизації та капітального будівництва.  

 

Різне. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
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Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

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

 

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

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

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 3   

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  
 

Про звіт керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації щодо виконання делегованих повноважень, у тому числі 

рішень обласної ради. 

 

Доповідач: Бонь В.В. – виконуючий обов’язки голови 

облдержадміністрації 

 

Співдоповідачі: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації; 

Ничипорчук А.Г. – керівник апарату облдержадміністрації; 

Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури 

облдержадміністрації; 

Шульга М.І. – виконуючий обов’язки начальника служби 

автомобільних доріг у Миколаївській області.  

 

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

блок"), Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Олабін В.В. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Кухта І.В. (політична партія "Блок 

Петра Порошенка "Солідарність"),  Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш 

край"),   Жосан В.П. – депутат обласної ради (політична партія "Блок Петра 

Порошенка "Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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 Далі слово для співдоповіді надано Васильєвій М.С., директору 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

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

блок"), Бонь В.В. - тимчасово виконуючий обов'язки голови 

облдержадміністрації, Демченко Т.В. – депутат обласної ради (політична партія 

"Нова держава"), Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації, Рубський Г.І. (політична партія 

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

 

 Далі слово для співдоповіді надано Ничипорчуку А.Г. – керівнику апарату 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Корсак О.Г. – журналіст незалежної медіа-спілки 

журналістів, Бонь В.В. - тимчасово виконуючий обов'язки голови 

облдержадміністрації, Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), 

Лучний М.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т.В. – депутат 

обласної ради (політична партія "Нова держава"), Барна Ф.П. (політична партія 

"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Паламарюк П.М. (політична партія 

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 У ході обговорення цього питання депутат обласної ради Талпа М.В.                 

вніс пропозицію утворити лічильну комісію з організації проведення таємного 

голосування стосовно проекту рішення "Про дострокове припинення 

повноважень першого заступника голови обласної ради Соколова М.В." 

          З метою проведення таємного голосування з питання "Про дострокове 

припинення повноважень першого заступника голови обласної ради                  

Соколова М.В." обрано лічильну комісію у кількості 7 депутатів - по одному 

представнику від кожної депутатської фракції, створеної в обласній раді. 

  

 Голова обласної ради Москаленко В.В. оголосила прізвища депутатів, які 

увійшли до складу лічильної комісії з організації проведення таємного 

голосування, це депутати: 

 

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

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

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

Казарін О.О. (політична партія "Нова держава")   

Невеселий В.В. (політична партія "Відродження")   

Паламарюк П.М. (політична партія "Опозиційний блок")   

Івануна І.В. (політична партія "ВО "Батьківщина").   
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 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 7 

"всього" – 53 

 

 Лічильна комісія розпочинає роботу з виготовлення бюлетенів для 

проведення таємного голосування. 

 

До головуючої Москаленко В.В.  звернувся депутат обласної ради         

Івануна І.В. (політична партія "ВО "Батьківщина") з пропозицією щодо 

розгляду питань порядку денного "Про ситуацію, що склалася на 

обласному комунальному підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго" та "Про 

призначення Березницького В.М. на посаду директора обласного комунального 

підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" перед проведенням таємного 

голосування за дострокове припинення повноважень першого заступника 

голови обласної ради. Пояснив свою позицію тим, що після таємного 

голосування кількість депутатів у сесійному залі може суттєво зменшитися, що 

негативно вплине на прийняття проектів рішень, які є життєво важливими для 

територіальних громад Миколаївської області. 

 

 Далі продовжено розгляд питання "Про звіт керівників структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації щодо виконання делегованих 

повноважень, у тому числі рішень обласної ради." 

Слово для співдоповіді надано Волошиновичу Е.П., начальнику 

управління інфраструктури облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. – депутат обласної ради 

(політична партія "Нова держава"), Бонь В.В. - тимчасово виконуючий 

обов'язки голови облдержадміністрації, Кравченко М.А. (політична партія 

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

 

Слово для співдоповіді надано Шульзі М.І., виконуючому обов’язки 

начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області. 

 

В обговоренні взяли участь: Бонь В.В. - тимчасово виконуючий обов'язки 

голови облдержадміністрації, Воронок А.В. (політична партія "Українське 

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

"Опозиційний блок"), Невінчанний М.А. – депутат обласної ради 

(позафракційний), Бондар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"),                   

Кротов А.О. (політична партія "Опозиційний блок"), Кормишкін Ю.А. 
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(політична партія "Наш край"),  Марін Г.А. (політична партія "Українське 

об’єднання патріотів – "УКРОП"), Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний 

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

 

 Далі слово для виступу надано народному депутату України 

Вадатурському А.О., який надав інформацію стосовно роботи служби 

автомобільних доріг протягом 2015-2016 років. Наголосив на порушенні 

чинного законодавства під час проведення тендерів на проведення ремонтних 

робіт на автомобільних дорогах Миколаївської області. Висловив переконаність 

у тому, що правоохоронні органи дадуть відповідну оцінку діям чиновників, які 

порушують закони України.  

Запропонував звернутися до Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. 

щодо надання оцінки кадровим призначенням, які були здійснені виконуючим 

обов'язки Укравтодору Барахом Є.В. Вніс пропозицію щодо розгляду на 

черговій сесії обласної ради питання стосовно оцінки діяльності голови 

обласної ради Москаленко В.В. у зв'язку з перевищенням повноважень, 

потаканням, - за словами промовця, - протизаконним діям окремих керівників, 

метою яких було лише розкрадання коштів. 

 Голова обласної ради Москаленко В.В. висловила категоричні 

заперечення проти звинувачень, які пролунали з вуст народного депутата 

України Вадатурського А.О., назвавши їх наклепом, голослівними та 

безпідставними. Заявила, що звертатиметься з позовом до суду, щоб захистити 

свою честь та гідність. 

 

 Далі слово для виступу надано депутату обласної ради Демченко Т.В. 

Виступаюча вказала на бездіяльність облдержадміністрації стосовно питань, 

пов'язаних з ремонтом автомобільних доріг на території Миколаївської області. 

Звернулася у своєму виступі до Прем'єр-міністра України щодо встановлення 

жорсткого контролю за ситуацією, що склалася зі станом доріг у Миколаївській 

області. Запропонувала внести до проекту рішення обласної ради такі 

доповнення: 
 

пункт 5 доповнити новим реченням такого змісту: 
 

"Облдержадміністрації внести на розгляд восьмої сесії обласної ради питання 

про призначення керівників закладів охорони здоров'я, закладів культури та 

інших підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності області" 

 

 Пункт 6.2. проекту рішення доповнити новим реченням такого змісту: 

"Терміново вжити заходів на аварійних дорогах з метою забезпечення 

елементарного проїзду по них". 

 Депутат Демченко Т.В. внесла пропозицію підтримати проект рішення в 

цілому. 

 З пропозицією внести зміни та доповнення до проекту рішення до 
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головуючої Москаленко В.В. звернувся депутат обласної ради Олабін В.В. 

Зокрема, запропонував, викласти пункт 3 проекту рішення у такій редакції: 

 

"3. Інформацію керівника апарату облдержадміністрації Ничипорчука А.В. про 

ситуацію, що склалася із призначенням керівників підприємств, установ, 

організацій та проведену роботу з визначення кандидатур взяти до відома. 

Роботу апарату з цього питання визнати незадовільною". 

 

 Пункт 3.1. викласти у такій редакції: 

 

"3.1. Звернутися від імені сесії обласної ради до відповідних правоохоронних 

органів стосовно проведення перевірки законності одноособового 

розпорядження голови облдержадміністрації, конкурсних відборів на посаду 

керівників підприємств, установ, організацій обласної комунальної власності та 

проведених конкурсів". 

 

Пункт 3.2. викласти у такій редакції: 

 

"3.2. Запропонувати посадовій особі, яка виконує обов'язки голови 

облдержадміністрації, призупинити проведення будь-яких конкурсних відборів 

до затвердження відповідного Положення рішенням обласної ради". 

 

Пункт 3.3. викласти у такій редакції: 

 

"3.3. Обласній державній адміністрації терміново на восьму сесію внести 

питання про призначення керівників закладів охорони здоров'я у порядку, 

встановленому Положенням, затвердженим рішенням обласної ради від                           

21 листопада 2018 року". 

 

 Головуючою Москаленко В.В. запропоновано прийняти проект рішення за 

основу. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення за основу. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 6 

"всього" – 52 

 Далі на голосування за допомогою електронної системи для голосування  

поставлено пропозицію депутата обласної ради Демченко Т.В. щодо 

призначення керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що 
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належать до комунальної власності області. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 27 

"проти" – 1 

"утримались" – 20 

"не голосували" - 4 

"всього" – 52 

 

 Пропозицію не прийнято. 

 

 Далі на голосування за допомогою електронної системи для голосування 

поставлено пропозицію депутата обласної ради Олабіна В.В. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 19 

"проти" – 3 

"утримались" – 27 

"не голосували" - 3 

"всього" – 52 

 

 Пропозицію не прийнято. 

 

 У ході обговорення свої зауваження до проекту рішення висловив 

депутат обласної ради Фроленко В.О., запропонувавши доповнити проект 

рішення пунктом такого змісту: 

 

"Визнати роботу обласної державної адміністрації щодо виконання показників 

соціально-економічного розвитку області, забезпечення виконання рішень 

обласної ради, у тому числі щодо призначення та звільнення керівників 

обласної комунальної власності та від 12 березня 2016 року № 32, № 33 і від                 

26 липня 2016 року № 1 незадовільною та такою, що не забезпечує 

збалансований соціально-економічний розвиток регіону та ефективне 

використання фінансових ресурсів". 

 

Пропозицію депутата обласної ради Фроленка В.О. поставлено на 

голосування. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 15 

"проти" – 7 
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"утримались" – 23 

"не голосували" - 8 

"всього" – 53 

 

 Пропозицію не прийнято. 

 

 Депутат обласної ради Резніков І.Б. (політична партія "Опозиційний 

блок"), прокоментував підсумки голосування за пропозицію депутата обласної 

ради Фроленка В.О., зауваживши, що за підсумками проведеної роботи 

діяльність обласної державної адміністрації не можна визнавати задовільною. 

 

 Головуюча Москаленко В.В. підбила підсумки обговорення питання "Про 

звіт керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо 

виконання делегованих повноважень, у тому числі рішень обласної ради" і 

запропонувала проголосувати за прийняття проекту рішення в цілому. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 8 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 3   

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

 Слово для виступу надано народному депутату України Макар'яну Д.Б.. 

Виступаючий підкреслив, що для нього як для миколаївця надзвичайно 

важливими є питання життєдіяльності нашої області. Зауважив, що на сьогодні 

досить відчутною є відсутність консолідованої діяльності між депутатським 

корпусом та керівництвом Миколаївської обласної ради. Наголосив на 

необхідності розгляду в порядку черговості, запропонованому депутатами 

обласної ради, питання "Про дострокове припинення повноважень першого 

заступника голови обласної ради  Соколова М.В." 

 Далі слово для виступу надано першому заступнику голови обласної 

ради Соколову М.В. Виступаючий обґрунтував важливість прийняття Звернення 

депутатів обласної ради щодо встановлення мораторію на підвищення цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги. Зазначив, що у разі висловлення 

довіри депутатами обласної ради буде співпрацювати з кожною політичною 

силою творчо і конструктивно.  

 У разі припинення повноважень, - заявив Соколов М.В., - фракція                

"ВО "Батьківщина" перейде в опозицію, і це стане новим політичним етапом в 

житті Миколаївської області. 
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3. СЛУХАЛИ:  

 

Про дострокове припинення повноважень першого заступника голови 

обласної ради Соколова М.В. 

 

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

 

 Згідно з протоколом № 1 засідання лічильної комісії Миколаївської 

обласної ради з організації проведення таємного голосування головою лічильної 

комісії  обрано   депутата  Паламарюка П.М., секретарем – депутата 

Білоконенко Н.Я. 

 Далі голова лічильної комісії Паламарюк П.М. повідомив, що бюлетень 

для таємного голосування буде виготовлений на папері жовтого кольору. 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за затвердження кольору бюлетеня для таємного голосування. 

 Зразок бюлетеня та його колір затверджено з такими результатами 

голосування: 

 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 53. 

 

Таємне голосування з питання "Про дострокове припинення повноважень 

першого заступника голови обласної ради  Соколова М.В." проведено у 

сесійному залі обласної ради. 

 

Далі слово для оголошення протоколу № 2 надано голові лічильної комісії 

Паламарюку П.М., який оголосив результати таємного голосування: 

 

загальний склад обласної ради - 64 

кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування - 64 

кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені 

для таємного голосування 

 

- 53 

кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування - 11 

кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці - 53 

кількість недійсних бюлетенів - 0 

"за" - 39 

"проти" - 5 

"утримався" - 9 
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ВИРІШИЛИ:  в результаті таємного голосування було прийнято рішення 

                          достроково припинити повноваження першого заступника  

                          голови Миколаївської обласної ради сьомого скликання  

                          Соколова М.В." 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 Проведено реєстрацію депутатів обласної ради за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

 На сесії присутні 53 депутати. 

 

 Депутати обласної ради Демченко Т.В. та Кормишкін Ю.А. 

запропонували зробити перерву у роботі сьомої позачергової сесії і продовжити 

її роботу у вівторок, 27 вересня 2016 року. 

 

 Депутат Бондар О.О. заперечив проти пропозицій депутатів            

Демченко Т.В. та Кормишкіна Ю.А., наголосивши, що нагальні питання, які 

стосуються життєдіяльності Миколаївської області, потребують негайного 

відпрацювання, і зробити це необхідно сьогодні. 

 

 Далі продовжено розгляд питань порядку денного. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 

Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо 

встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги. 

 

 Доповідач: Чмирь С.М. – голова депутатської фракції  

"ВО "Батьківщина". 

 

В обговоренні взяли участь: Бонь В.В. - тимчасово виконуючий обов'язки 

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

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 1 
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"утримались" – 5 

"не голосували" - 9   

"всього" – 53 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про ситуацію, що склалася на обласному комунальному підприємстві 

"Миколаївоблтеплоенерго".  

 

Доповідачі: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації; 

Бородін В.А. – виконуючий обов’язки директора                        

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". 

 

В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. - депутат обласної ради (політична 

партія "Нова держава"), Бонь В.В. - тимчасово виконуючий обов'язки голови 

облдержадміністрації, Луста В.В. - депутат обласної ради (політична партія 

"Наш край"), Жосан В.П. – депутат обласної ради (політична партія                          

"ВО "Батьківщина"), Кротов А.О. – депутат обласної ради (політична партія 

"Опозиційний блок"), Кормишкін Ю.А. – депутат обласної ради (політична 

партія "Наш край"),   Барна Ф.П. – депутат обласної ради (політична партія 

"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Івануна І.В. – депутат обласної                

ради (політична партія   "ВО "Батьківщина"), Наказенко С.Б. – депутат обласної        

ради (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Дранов В.І. - 

депутат обласної ради (політична партія "Опозиційний блок"),                        

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення за основу. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 7  

"всього" – 52 

 

У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було 

внесено ряд конкретних пропозицій. 

Зокрема, депутат обласної ради Кормишкін Ю.А. запропонував включити 

до проекту рішення пункт щодо безвідповідального ставлення Миколаївського 

міського голови Сєнкевича О.Ф. до своїх обов'язків та до питання стосовно 
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забезпечення теплом в осінньо-зимовий період жителів м.Миколаєва, оскільки 

воно пов'язане із ситуацією, що склалася на ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". 

 Пропозицію депутата Кормишкіна Ю.А. поставлено на голосування за 

допомогою електронної системи для голосування. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 29 

"проти" – 5 

"утримались" – 13 

"не голосували" - 6 

"всього" – 53 

 

Пропозицію не підтримано 

 

 Депутат обласної ради Дранов В.І. вніс пропозицію визначитися щодо 

кандидатури на посаду директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Пропозицію 

Дранова В.І. проголосовано за допомогою електронної системи для 

голосування. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 23 

"проти" – 0 

"утримались" – 21 

"не голосували" - 8 

"всього" – 52 

 

Пропозицію не підтримано. 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала заслухати 

облдержадміністрацію, міського голову на черговій сесії обласної ради 

стосовно виконання зазначеного рішення обласної ради. 

 

 Пропозицію Демченко Т.В. поставлено на голосування та проголосовано 

за допомогою електронної системи для голосування. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 1 

"утримались" – 12 

"не голосували" - 6 

"всього" – 52 

Пропозицію підтримано. 

 

 Далі проведено голосування за прийняття проекту рішення в цілому. 
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 Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 52 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Про призначення Березницького В.М. на посаду директора обласного 

комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго". 

 

Інформує: Івануна І.В. – депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання комунальної 

власності, приватизації та капітального будівництва.  

 

В обговоренні взяли участь: Кротов А.О. – депутат обласної ради (політична 

партія "Опозиційний блок"), Олабін В.В. – депутат обласної ради (політична 

партія "Опозиційний блок"), Кормишкін Ю.А. – депутат обласної ради 

(політична партія "Наш край"), Ничипорчук А.Г. – керівник апарату 

облдержадміністрації, Іванова Н.В. – депутат обласної ради (політична партія 

"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Івануна І.В. – депутат обласної   

політична партія  "ВО "Батьківщина"), Талпа М.В. – депутат обласної ради 

(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Фроленко В.О. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Начинова С.О. – голова обласної 

профспілки працівників житлово-комунального господарства, Барна Ф.П. – 

депутат обласної ради (політична партія "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"). 

 

 Далі слово надано кандидату на посаду директора обласного 

комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго". Виступаючий надав 

інформацію щодо ситуації, яка склалася на сьогодні на підприємстві 

"Миколаївоблтеплоенерго". Окреслив основні перспективи виводу цього 

підприємства з кризи, у якій воно перебуває нині. 

 Далі продовжено обговорення питання "Про ситуацію, що склалася на 

обласному комунальному підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго". 

В обговоренні взяли участь: Луста В.В. - депутат обласної ради (політична 

партія "Наш край"), Резніков І.В. - депутат обласної ради (політична партія 

"Опозиційний блок"), Бонь В.В. - тимчасово виконуючий обов'язки голови 
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облдержадміністрації, Садрідінов Т.Ш.– депутат обласної ради (політична 

партія "Наш край"),   Макарова Н.Л. – громадський діяч, член Національної 

спілки журналістів України, Кравченко М.А. - депутат обласної  ради 

(політична партія "Опозиційний блок"), Марін Г.А. – депутат обласної                         

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

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 

 

 Проведено голосування за прийняття проекту рішення за основу. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 28 

"проти" – 0 

"утримались" – 22 

"не голосували" - 2 

"всього" – 52 

 

Рішення не прийнято. 

 

Депутат обласної ради Кротов А.О. запропонував зробити перерву в 

розгляді цього питання і повернутися до цього питання повторно на черговій 

сесії обласної ради після заслуховування цього питання на засіданнях усіх 

постійних комісії обласної ради. 

 

 Пропозицію депутата Кротова А.О. як протокольне доручення  

проголосовано за допомогою електронної системи для голосування. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 7 

"всього" – 52 

 

Пропозицію прийнято. 

 

Депутат обласної ради Кормишкін Ю.А. зазначив, що члени фракції "Наш 

край" підтримують пропозицію депутата Кротова А.О. Запропонував зробити 

перерву у роботі сесії і повернутися до розгляду цього питання на пленарному 

засіданні обласної ради, яке відбудеться у вівторок, 27 вересня 2016 року. 

 

 Пропозицію депутата Кормишкіна Ю.А. проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 
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"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 51 

 

Пропозицію прийнято. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина – 

2017". 

 

 Доповідач: Нуждов П.А. – начальник управління капітального 

будівництва облдержадміністрації. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5  

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Про  зміну відповідального виконавця заходів обласних програм та інших 

рішень обласної ради. 

 

 Доповідач: Мураховська Л.П. – начальник відділу з питань організації 

надання адміністративних послуг облдержадміністрації. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 7  

"всього" – 51 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

 Про внесення змін і доповнень до обласної Програми часткового 

відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у 

житловому фонді на 2016-2020 роки. 

 

 Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 0 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 12 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення доповнення до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки. 

 

 Доповідач: Грипенко В.К. – заступник директора, начальник управління 

з питань розвитку ринкової інфраструктури департаменту  

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Ясинський О.М. - депутат обласної ради 

(політична партія "Опозиційний блок"), Бонь В.В. - тимчасово виконуючий 

обов'язки голови облдержадміністрації, Барна Ф.П. - депутат обласної ради  

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

депутат обласної ради  (політична партія "Блок Петра Порошенка 

"Солідарність"), Олабін В.В. – депутат обласної ради (політична партія 

"Опозиційний блок"), Фроленко В.О. – депутат обласної ради (політична партія 

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

  

 У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради                

Ясинський О.М. висловив свою думку щодо виділення коштів на створення 
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проекту "Бізнес-інкубатор "Друге дихання" для учасників АТО, внутрішньо 

переміщених осіб та людей з інвалідністю. Підкреслив, що для нього є 

незрозумілим те, чому кошти виділяються на громадську організацію, а не на 

департамент соціального захисту як розпорядника коштів. 

 

 Депутат обласної ради Іванова Н., зазначила, що прийняття цього рішення 

є надзвичайно важливим не тільки для учасників АТО, але й для інвалідів та 

різних категорій громадян, які не можуть працевлаштуватися через різні 

причини, до того ж, це є також стартом для бізнесу, - підсумувала депутат. 

  

 Далі проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 28 

"проти" – 5 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 11 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу окремого індивідуально 

визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Миколаївської області. 

 

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

облдержадміністрації. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 3 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 
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Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2014-2018 роки. 

 

 Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної 

культури і спорту облдержадміністрації.  

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається). 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 

Про висунення кандидатури на відзначення Премією Верховної Ради 

України. 

 

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

та туризму облдержадміністрації. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 50 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається). 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 

Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування. 

Доповідач: Москаленко В.В. - голова обласної ради. 
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 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 11 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається). 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 

рік. 

 

 Доповідач: Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів  

облдержадміністрації. 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 51 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, державного підприємства "Національна атомна 

енергогенеруюча компанія "Енергоатом" щодо підвищення ставки збору 

для організацій, які експлуатують ядерні установки. 

 

Доповідач: Лісніченко В.А. – депутат обласної ради, генеральний директор 

відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" "Южно-

Українська АЕС". 

 

 Проведено голосування за допомогою електронної системи для 
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голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 50 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається). 

 

 Підсумовуючи розгляд питань порядку денного, головуюча   

Москаленко В.В. повідомила, що за пропозиціями депутатів у роботі сьомої 

позачергової сесії обласної ради пропонується оголосити перерву. 

 

 Пропозицію депутатів щодо перерви у роботі сесії проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 

  

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

 

 Роботу пленарного засідання обласної ради заплановано розпочати                      

27 вересня 2016 року о 10 годині. 
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Друга частина пленарного засідання сьомої позачергової сесії 

Миколаївської  обласної ради сьомого скликання 

 

 

27 вересня 2016 року № 7 

          м.Миколаїв         

Місце проведення: 

Сесійний зал обласної ради,  

10 година 

 

 

Перед початком роботи сьомої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання головуюча Москаленко В.В. повідомила про передчасну смерть 

депутата обласної ради Зіброва П.В., члена фракції політичної партії              

"Опозиційний блок" у Миколаївській обласній раді. 

Голова обласної ради Москаленко В.В. запропонувала вшанувати пам'ять 

депутата Зіброва П.В. хвилиною мовчання. 

 

/Хвилина мовчання/ 

 

  Далі головуюча Москаленко В.В. розпочала другу частину пленарного 

засідання  сьомої позачергової сесії обласної ради. 

 

 

Проведено реєстрацію депутатів обласної ради за допомогою електронної 

системи для голосування. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Присутні на сесії - 52 

Відсутні з поважних причин - 12. 

 

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. 

 

До складу секретаріату сесії обрано депутатів Маріна Г.А. (політична 

партія "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП"), Гладун С.М.  (політична 

партія "Опозиційний блок"). 

 

Далі головуюча повідомила про повернення до розгляду проекту 

рішення" Про внесення доповнення до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки", для прийняття 

якого не вистачило депутатських голосів під час його розгляду 23 вересня 2016 
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року в ході першої частини пленарного засідання сьомої позачергової сесії 

обласної ради. 

Слово для інформації надано Грипенку В.К., заступнику директора, 

начальнику управління з питань розвитку ринкової інфраструктури 

департаменту  економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

 

В обговоренні взяли участь: Бонь В.В. – тимчасово виконуючий обов’язки 

голови облдержадміністрації, Шполянський І.М. – керівник Миколаївської філії 

"Українська асоціація інвалідів АТО", Ясинський О.М. (політична партія 

"Опозиційний блок"), Барна Ф.П. - депутат обласної ради (політична партія 

"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Демченко Т.В. – депутат обласної 

ради (політична партія "Нова держава"), Дунаєвська О.М. – громадська 

активістка, Луста В.В. – депутат обласної ради (політична партія "Наш край"),   

Олабін В.В. – депутат обласної ради (політична партія "Опозиційний блок"),  

Жосан В.П. – депутат обласної ради (політична партія "Блок Петра Порошенка                         

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

 

 У ході обговорення цього питання виникла запекла суперечка між 

запрошеними, присутніми у сесійному залі, та членами фракції "Опозиційний 

блок", створеної в обласній раді, яка згодом переросла в гострий конфлікт, на 

фоні якого спостерігалось політичне протистояння обох сторін. 

 Керівник Миколаївської філії "Українська асоціація інвалідів АТО" 

Шполянський І.М. від імені учасників АТО наполягав на вибаченні депутата 

Ясинського О.М., члена фракції "Опозиційний блок", за некоректне 

висловлення на адресу голови обласної ради Москаленко В.В. 23 вересня 2016 

року під час проведення першої частини пленарного засідання сьомої 

позачергової  сесії обласної ради. Конфлікт між обома сторонами набрав 

подальшої гостроти. 

 Більша частина депутатів обласної ради залишила сесійний зал. 

 У роботі сесії оголошено перерву. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

 У сесійному залі зареєструвався 31 депутат. 

 Головуюча повідомила, що сесія обласної ради є неправоможною, 

оскільки кількість депутатів, які зареєструвалися у сесійному залі, не дозволяє 

проводити пленарне засідання обласної ради. 

 

 Далі головуюча повідомила про те, що вона готова достроково 

припинити повноваження голови обласної ради у зв'язку з тиском на неї у 

засобах масової інформації з боку народних депутатів України              

Вадатурського А.О., Макар'яна Д.Б. та з боку інших політичних партій. 
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 Проведено повторну реєстрацію депутатів за допомогою електронної 

системи для голосування. 

  

 У сесійному залі зареєструвалися 30 депутатів. 

 

 Головуюча Москаленко В.В. повідомила, що кількість депутатів, які 

зареєструвалися у сесійному залі, не дозволяє проводити пленарне засідання 

обласної ради. Отже, - підсумувала головуюча, - подальше проведення сесії є 

неправоможним і додала, що всі рішення, прийняті 23 вересня 2016 року, є 

чинними. 

 

 На цьому роботу другої частини пленарного засідання сьомої 

позачергової сесії обласної ради сьомого скликання оголошено завершеною.  

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

  

  

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 
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