
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

07 грудня 2016 року № 9 

          м.Миколаїв         

Дев'ята позачергова сесія обласної 

ради сьомого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради, 

10 година 

 

 

Перед початком роботи дев'ятої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання головуюча Москаленко В.В. привітала депутатів обласної ради та 

усіх присутніх у сесійному залі з Днем місцевого самоврядування, яке щороку 

відзначається в Україні 07 грудня. Висловила подяку представникам 

територіальних громад за нелегку, але надто важливу і відповідальну працю. 

Побажала всім життєвої наснаги, натхненної праці, нових успіхів у справі 

служіння громаді, рідному краю та нашій Батьківщині. 

Далі голова обласної ради Москаленко В.В. вручила відзнаки та нагороди 

найкращим представникам територіальних громад Миколаївської області. 

 

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток 

Миколаївщини, розбудову і становлення місцевого самоврядування, 

багаторічну самовіддану працю, активну депутатську діяльність і громадську 

позицію відзнакою Миколаївської обласної ради "За заслуги перед 

Миколаївщиною" ІІ ступеня нагороджено КАЗАРІНА Олександра  

Олексійовича, депутата Миколаївської обласної ради сьомого скликання. 

 

За вагомий особистий внесок у справу захисту Української держави та її 

народу, особисту мужність та відвагу, проявлені під час захисту територіальної 

цілісності України та до Дня Збройних Сил України відзнакою Миколаївської 

обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною ІІ ступеня" нагороджено 

Чорного Сергія Віталійовича, депутата Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розбудову і становлення місцевого самоврядування в Україні, утвердження 

принципів загальнолюдської моралі, ідеалів правди, відданості, патріотизму, 

активну громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування 

Почесною грамотою обласної ради нагороджено: 
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БІЛОКОНЕНКО 

Наталію Яківну 

 

- депутата  Миколаївської обласної ради 

шостого та сьомого скликань 

ТАШЛИКА 

Григорія Володимировича 

 

- депутата Миколаївської обласної ради п'ятого, 

шостого та сьомого скликань 

КОЛЯДУ 

Миколу Володимировича 

 

- Костянтинівського селищного голову 

Арбузинського району Миколаївської області 

БУНЬКА 

Андрія Миколайовича 

 

- депутата  Братської селищної ради трьох 

скликань Братського району Миколаївської 

області 

 

СТОЯНОВУ 

Оксану Тарасівну 

 

- депутата  Веселинівської районної ради 

сьомого скликання Миколаївської області 

 

КОНОВАЛЕНКО 

Вікторію Миколаївну 

 

- депутата  Вознесенської районної ради 

сьомого скликання Миколаївської області 

МОЗГОВОГО 

Олександра  Миколайовича    

       

- депутата Казанківської районної  ради 

сьомого скликання Миколаївської області 

 

КОМНАТНОГО 

Євгенія Олександровича 

 

- депутата Новоодеської районної ради сьомого 

скликання Миколаївської області 

БУЛЬБУ 

Ігоря  Олександровича 

 

- депутата  Снігурівської районної ради 

сьомого скликання, начальника  відділу 

Держгеокадастру у Снігурівському районі 

Миколаївської області 

 

ПАРЧЕВСЬКУ 

Наталію Миколаївну 

- депутата  Доманівської районної ради сьомого 

скликання, Миколаївської області. 

 

За значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, 

самовіддану працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію 

Почесною грамотою обласної ради нагороджено: 

 

ГОПКАЛА 

Миколу Анатолійовича 

- начальника служби у справах дітей 

Южноукраїнської міської ради 

 

СМЕТАНУ 

Юрія Олександровича 

- заступника Вознесенського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  
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За вагомий особистий внесок у розбудову і становлення місцевого 

самоврядування в Україні, багаторічну самовіддану працю, активну громадську 

позицію Почесною грамотою обласної ради нагороджено: 

 

ВИНОКУРОВУ 

Наталію Петрівну 

- керуючу справами виконавчого апарату 

Вітовської районної ради Миколаївської 

області 

 

СКОРИК 

Наталію Миколаївну 

- керуючу справами Арбузинської районної 

ради Миколаївської області. 

 

За вагомий особистий внесок у розбудову і становлення місцевого 

самоврядування в Україні, утвердження принципів загальнолюдської моралі, 

ідеалів правди, відданості, патріотизму, за активну депутатську діяльність 

Подяку обласної ради оголошено: 

 

МОСКАЛЕНКУ 

Миколі Леонідовичу 

 

- Врадіївському селищному голові 

Врадіївського району Миколаївської області 

МАРІНУ 

Григорію Афанасійовичу 

 

- депутату Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання 

НАКАЗЕНКУ 

Сергію Брониславовичу 

 

- депутату Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання 

 

СІРОШТАНУ 

Олександру Васильовичу  

- депутату Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання 

 

БОНДАРЮ  

Олександру Олександровичу 

- депутату Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання 

 

ДОНЧЕНКО 

Олені Віталіївні 

 

- депутату Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання 

 

КРОТОВУ  

Андрію Олександровичу 

- депутату Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання 

 

ЛУЧНОМУ 

Миколі Михайловичу 

- депутату Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання. 

 

 Голова обласної ради Москаленко В.В. привітала з ювілейним днем 

народження ПОРОТНІКОВА Миколу Арсентійовича, голову Миколаївської 

обласної організації ветеранів України. 
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За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху на 

Миколаївщині, турботу про спадкоємність поколінь, патріотичне виховання 

молоді, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

громадську позицію Поротнікова М.А. нагороджено Почесною грамотою 

Миколаївської обласної ради.  

 

Голова обласної ради Москаленко В.В. привітала нагороджених, побажала 

міцного здоров’я, щастя, натхнення у роботі, нових звершень на благо 

територіальних громад Миколаївської області та вручила відзнаки, Почесні 

грамоти та квіти. 

 

 Далі головуюча продовжила ведення  сесії і повідомила, що на сесії 

зареєструвалися 48 депутатів обласної ради. 

 

 Проведено реєстрацію депутатів за допомогою електронної системи для 

голосування. 

Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 46 

Відсутні з поважних причин - 18.  

 

Дев'яту позачергову 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. 

 

Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у кількості 

2-х депутатів: Колесніков В.В. (політична партія "Українське об'єднання 

патріотів – "УКРОП"), Лучний М.М.  (політична партія "Опозиційний блок"). 

 

 Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно. 

 

Перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи дев'ятої 

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. 
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У ході обговорення порядку денного дев'ятої позачергової сесії обласної 

ради депутат обласної ради Фроленко В.О. ("Опозиційний блок") запропонував 

питання "Про результати державного фінансового аудиту діяльності 

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"  та налагодження його подальшої ефективної 

роботи", яке включене до порядку денного під № 6, розглянути під № 1. 

Висловив думку членів депутатської фракції "Опозиційний блок" щодо 

розгляду на сесії питання про виділення коштів на погашення заборгованості із 

заробітної плати працівникам обласного комунального підприємства 

ОКП "Миколаївобл-теплоенерго". 

Депутат обласної ради Фроленко В.О. ("Опозиційний блок") вніс 

пропозицію звернутися до голови облдержадміністрації щодо вирішення 

питання, пов'язаного з призначенням керівника ОКП "Миколаївобл-

теплоенерго". 

 

Депутат обласної ради Демченко Т.В. ("Нова держава") підтримала 

пропозицію депутата Фроленка В.О. та запропонувала включити до порядку 

денного дев'ятої позачергової сесії обласної ради такі питання: 

 

Про організацію належного харчування дітей у загальноосвітніх школах та 

дошкільних навчальних закладах Миколаївської області; 

 

Про виконання пункту 5.2. рішення обласної ради від 10 листопада 2016 року       

№ 8 "Про звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

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

Миколаївської області". 

 

Депутат обласної ради Олабін В.В. ("Опозиційний блок") запропонував 

включити до порядку денного дев'ятої позачергової сесії обласної ради 

Звернення депутатів Миколаївської оьбласної ради до центральних органів 

виконавчої влади про внесення змін до Закону України "Про Національну 

поліцію України". 

 

Депутат обласної ради Кравченко М.А. ("Опозиційний блок") вніс 

пропозицію включити до розділу "Різне" порядку денного дев'ятої позачергової 

сесії обласної ради Звернення трудового колективу Миколаївського морського 

торговельного порту щодо ситуації, яка склалася у зв'язку з призначенням 

нового керівництва, та захисту прав його працівників. 

Голова обласної ради Москаленко В.В. внесла пропозицію, враховуючи 

подання облдержадміністрації, включити до порядку денного дев'ятої 

позачергової сесії обласної ради питання про надання згоди на безоплатну 

передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади міста 

Миколаєва. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття порядку денного за основу. 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 48 

 

Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної                       

ради Фроленка В.О. щодо розгляду під № 4 питання порядку денного                       

"Про результати державного фінансового аудиту діяльності                                  

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" та налагодження його подальшої ефективної 

роботи. 

   

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 30 

"проти" – 0 

"утримались" – 16 

"не голосували" - 2 

"всього" – 48 

 

Наступною проголосовано пропозиції депутата обласної ради                

Демченко Т.В. щодо: 

 

1) організації належного харчування дітей у загальноосвітніх школах та 

дошкільних навчальних закладах Миколаївської області; 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 1 

"утримались" – 19 

"не голосували" - 2 

"всього" – 48 

 

2) щодо виконання рішення обласної ради від 10 листопада 2016 року № 8    

"Про звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

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

Миколаївської області" в частині призначення керівників закладів охорони 

здоров'я Миколаївської області. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 23 

"проти" – 1 

"утримались" – 18 

"не голосували" - 6 

"всього" – 48 

 

Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Олабіна В.В. щодо прийняття Звернення депутатів Миколаївської обласної 

ради до центральних органів виконавчої влади про внесення змін до Закону 

України "Про Національну поліцію України" стосовно пенсійного забезпечення 

ветеранів Міністерства внутрішніх справ. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 1 

"утримались" – 12 

"не голосували" - 3 

"всього" – 48 

 

Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради     

Кравченка М.А. щодо включення до розділу "Різне" порядку денного дев'ятої 

позачергової сесії обласної ради Звернення трудового колективу 

Миколаївського морського торговельного порту. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 6 

"всього" – 48 

 

Далі головуюча поставила на голосування пропозицію облдерж-

адміністрації щодо включення до порядку денного дев'ятої позачергової сесії 

обласної ради питання про надання згоди на безоплатну передачу майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 

області у комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 3 

"всього" – 48 
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Депутат обласної ради Фроленко В.О. звернувся до голови обласної ради 

з проханням поставити повторно на голосування пропозицію щодо розгляду 

питання "Про результати державного фінансового аудиту діяльності                       

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" та налагодження його подальшої ефективної 

роботи під № 1 у порядку денному сесії. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 2 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 6 

"всього" – 48 

  

Далі на голосування поставлено порядок денний з доповненнями в 

цілому. 

Підсумки голосування: 

"за" – 46 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 48 

 

До порядку денного дев'ятої позачергової сесії обласної ради сьомого 

скликання включено такі питання: 

 

1. Про результати державного фінансового аудиту діяльності 

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"  та налагодження його подальшої ефективної 

роботи. 

 

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

господарства облдержадміністрації; 

Муханова О.А. – в.о. начальника державної фінансової інспекції 

у Миколаївській області. 

   

2. Про надання згоди на безоплатну передачу майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 

власність територіальної громади  міста  Миколаєва. 

  

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

господарства облдержадміністрації. 
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3. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо надання статусу  бійців-добровольців АТО особам, які захищали 

незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет на сході 

України. 

 

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

 

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

"Про схвалення перспективного плану формування територій громад  

Миколаївської області". 

 

Доповідачі: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації; 

Бойко В.А. – директор Офісу Реформ. 

 

5. Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми розвитку освіти 

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

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

 

6. Про внесення доповнення до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Белкіна Л.П. - в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення  облдержадміністрації.  

 

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

 

Доповідач: Іщенко В.П. – начальник департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 
 

8. Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради. 

 

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

 

9. Про інформацію стосовно виконання рішень обласної ради від 10 листопада 

2016 року № 1, від 12 березня 2016 року № 32, № 33, від 26 липня 2016 року     

№ 1, від 23 вересня 2016 року № 2 щодо ситуації в дорожньому господарстві 

області. 

 

Доповідачі: Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури 

облдержадміністрації; 

Шульга М.І. – в.о. начальника служби автомобільних доріг у 

Миколаївській області. 
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Розділ "РІЗНЕ" 

 

Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності стосовно внесення змін 

до Закону України "Про Національну поліцію". 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 

Про результати державного фінансового аудиту діяльності 

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"  та налагодження його подальшої 

ефективної роботи. 

 

Доповідач: 

 

Спфвдоповідач: 

Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації; 

Муханова О.А. – в.о. начальника державної фінансової 

інспекції у Миколаївській області. 

 

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

блок"), Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка"), Луста В.В. 

(політична партія "Наш край"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова 

держава"), Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Невінчан-               

ний М.А. (позафракційний), Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний 

блок"), Рубський Г.І. (політична партія "Відродження"), Воронок А.В. 

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

заступник голови обласної ради, Рубський Г.І. - депутат обласної ради 

(політична партія "Відродження"), Бєлкіна Л.П. - в.о.директора департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації, Кривошея Т.І. – голова 

профспілкового комітету трудового колективу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", 

Боднар Н.О. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),                 

Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), 

Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний блок"), Жуменко В.В. – 

інженер цеху централізованого ремонту ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", 

Савченко О.Ю. – голова облдержадміністрації, Москаленко В.В. – голова 

обласної ради. 

 

 Головуючою запропоновано прийняти проект рішення за основу. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення за основу. 

  

 Підсумки голосування: 
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"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 47 

 

 У ході обговорення депутат обласної ради Невінчанний М.А. вніс 

пропозицію створити робочу групу з числа депутатів постійної комісії обласної 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної 

власності, приватизації та капітального будівництва з метою підготовки питання 

про передачу управління обласними комунальними підприємствами 

безпосередньо Миколаївській обласній раді.   

 

 Далі на голосування поставлено пропозиції депутатів , які було внесено в 

ході обговорення проекту рішення "Про результати державного фінансового 

аудиту діяльності ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"  та налагодження його 

подальшої ефективної роботи". 

 

 Депутат обласної ради Кротов А.О. вніс такі пропозиції: 

 

передбачити у проекті рішення пункт про виділення з обласного бюджету 

безповоротної фінансової допомоги в сумі 6 млн. гривень на погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ОКП "Миколаїв-

облтеплоенерго"; 

 

звернутися до Миколаївської міської ради щодо прийняття рішення щодо 

виділення з міського бюджету безповоротної фінансової допомоги в сумі 6 млн. 

гривень на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"; 

 

зобов’язати облдержадміністрацію до 01 січня 2016 року провести конкурс на 

заміщення вакантної посади директора обласного комунального підприємства 

"Миколаївоблтеплоенерго".  

 

 Пропозиції депутата Кротова А.О. поставлено на голосування. 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 21 

"проти" – 0 

"утримались" – 21 

"не голосували" - 5 

"всього" – 47 
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Депутат обласної ради Фроленко В.О. запропонував у проекті рішення 

обласної ради "Про результати державного фінансового аудиту діяльності                 

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"  та налагодження його подальшої ефективної 

роботи" передбачити пункт такого змісту:  

 

"Облдержадміністрації  на чергову сесію обласної ради терміново внести 

пропозицію щодо кандидатури на посаду керівника ОКП "Миколаїв-

облтеплоенерго",  враховуючи думку трудового колективу підприємства. 

 

Пропозицію депутата Фроленка В.О. поставлено на голосування. 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 1 

"утримались" – 12 

"не голосували" - 8 

"всього" – 47 

  

Депутат обласної ради Кравченко М.А. наголосив на надважливості 

питання, що розглядається, підкресливши, що всі проблеми, які існують на 

підприємстві ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", пов'язані з невирішенням 

кадрового питання. Якщо терміново не буде призначено керівника цього 

підприємства, проблеми існуватимуть і надалі, - зробив акцент виступаючий. 

Звернувся до головуючої поставити повторно на голосування пропозицію 

депутата Фроленка В.О. 

 

Пропозицію депутата Фроленка В.О. повторно поставлено на 

голосування. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 47 

 

 Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені під час 

обговорення, проведено голосування за прийняття проекту рішення в цілому. 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 
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"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається). 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про надання згоди на безоплатну передачу майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

комунальну власність територіальної громади  міста  Миколаєва 

  

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

господарства облдержадміністрації. 

 

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

блок"), Савченко О.Ю. – голова облдержадміністрації, Вовненко Є.В. 

(політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В.В. – голова обласної 

ради. 
 

 З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами, 

проведено голосування за прийняття проекту рішення в цілому: 
 

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо надання статусу  бійців-добровольців АТО особам, які 

захищали незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет 

на сході України. 

 

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

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 38 
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"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 1 

"всього" – 40 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

"Про схвалення перспективного плану формування територій громад  

Миколаївської області". 

 

Доповідачі: Кушнір О.В. – заступник голови облдержадміністрації; 

Бойко В.А. – директор Офісу Реформ. 

 

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

блок"), Савченко О.Ю. – голова облдержадміністрації, Москаленко В.В. – 

голова обласної ради. 

 

 З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами, 

проведено голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проекту рішення: 

 

 Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається). 

 

  

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласної Цільової соціальної програми розвитку 

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

 

 

Доповідач: Каськова Г.Л. – в.о. директора департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 
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Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення доповнення до Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2017 року. 

 

Доповідач: Белкіна Л.П. - в.о. директора департаменту соціального 

захисту населення  облдержадміністрації.  

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 1 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2016 

рік. 

 

Доповідач: Іщенко В.П. – начальник департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 34 
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"проти" – 0 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 9 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається). 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до складу постійної комісії обласної ради. 

 

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

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 3 

"всього" – 46 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається). 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Про інформацію стосовно виконання рішень обласної ради від                              

10 листопада 2016 року № 1, від 12 березня 2016 року № 32, № 33, від                      

26 липня 2016 року № 1, від 23 вересня 2016 року № 2 щодо ситуації в 

дорожньому господарстві області. 

 

Доповідачі: Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури 

облдержадміністрації; 

Шульга М.І. – в.о. начальника служби автомобільних доріг у 

Миколаївській області. 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проекту рішення. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 
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"не голосували" - 7 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається). 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Національної поліції України, Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності стосовно 

внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію". 

 

Інформує: Морозова О.М. – голова Миколаївської обласної ветеранської 

організації "Асоціація ветеранів МВС  України". 

 

Проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття тексту Звернення. 

 Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 2 

"всього" – 47 

 

ВИРІШИЛИ: (текст Звернення додається). 

 

Далі слово для виступу надано депутату обласної ради Кравченку М.А., 

який оголосив текст Звернення працівників Миколаївського морського 

торговельного порту щодо ситуації, яка склалася в результаті призначення 

нового керівництва порту та захисту прав його працівників. Виступаючий 

запропонував створити робочу комісію, зустрітися з колективом цього 

підприємства, для того щоб мати повну інформацію про ситуацію, що склалася, 

та підготувати проект Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів 

України у зв'язку з проблемою, яка наразі існує на підприємстві. 

 

/Інформацію взято до відома/. 

 

В обговоренні взяли участь: Савченко О.Ю. – голова облдержадміністрації, 

Москаленко В.В. – голова обласної ради. 
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 Наостанок головуюча повідомила, що до обласної ради надійшла заява від 

депутата обласної ради Кухти Івана Васильовича стосовно входження його до 

складу депутатської фракції  "Блок Петра Порошенка "Солідарність"). 

 Далі головуюча повідомила, що на адресу обласної ради надійшла заява 

від голови депутатської фракції "ВО "Батьківщина" Соколова М.В. щодо 

відзначення Подякою обласної ради депутатів обласної ради Івануни І.В. та 

Бондаря О.О. за вагомий особистий внесок у роботу Миколаївської обласної 

ради, високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди Дня місцевого 

самоврядування. 

 

Підсумовуючи роботу дев'ятої позачергової сесії Миколаївської обласної 

ради сьомого скликання, головуюча повідомила, що усі питання порядку 

денного розглянуто, прийнято відповідні рішення, і оголосила сесію закритою. 

 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

  

  

 

 

Голова обласної ради В.В.Москаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федулова 37 01 63 


