МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
11 липня 2014 року № 24
м.Миколаїв

ХХІV позачергова сесія обласної
ради шостого скликання
Місце проведення:
Сесійний зал обласної ради,
11 година

Перед початком роботи ХХІV позачергової сесії обласної ради шостого
скликання голова обласної ради Кремінь Т.Д. запропонував вшанувати
хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув, захищаючи рідну Батьківщину, і
більше ніколи не повернеться до своїх батьків та дітей, але вічно житиме у
пам’яті співвітчизників.
/Хвилина мовчання/
Далі заступник голови обласної ради Смирнов О.М. оголосив привітання
депутатам обласної ради Кравченку А.М., Мезнику О.М., Коваленку П.Ф.,
Транському С.Л. з нагоди ювілейних днів народження, які вони відзначали у
міжсесійний період.
Голова обласної ради Кремінь Т.Д. вручив ювілярам Почесні грамоти
обласної ради та квіти.
З нагоди ювілейних днів народження голова обласної ради також
привітав старійшину депутатського корпусу Фукса В.П. та депутата
Буйновського В.Д., які, на жаль, з поважних причин не змогли бути
присутніми на засіданні сесії обласної ради та особисто прийняти
поздоровлення.
Побажав іменинникам міцного здоров'я, щастя і добра, активної життєвої
діяльності, спрямованої на благо територіальних громад Миколаївської області.
Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. продовжив ведення сесії.
Загальний склад обласної ради - 96
Всього обрано депутатів – 95
Присутні на сесії - 60
Відсутні з поважних причин – 35
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Головуючий вносить пропозицію про відкриття ХХІV позачергової сесії
обласної ради шостого скликання.
/Лунає Державний Гімн України/
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, керівники ряду департаментів та управлінь, голови обласної ради
та облвиконкомів попередніх скликань, представники засобів масової
інформації, керівники ряду підприємств, працівники виконавчого апарату
обласної ради.
У роботі сесії взяв участь народний депутат України Бриченко І.В.
Для ведення протоколу сесії, розгляду та систематизації листів,
пропозицій або звернень, які надходять на адресу сесії, вирішення інших
робочих питань, - зробив акцент голова обласної ради, - нам необхідно обрати
секретаріат сесії.
Відповідно до Регламенту обласної ради секретаріат обирається в
кількості 2-х депутатів.
До складу секретаріату обрано депутата Капусту М.О. та депутата
Кузнєцову Л.В.
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
З метою підрахунку голосів під час прийняття рішень з питань
порядку денного обрано лічильну комісію у складі 3-х депутатів: Боня В.В.,
Кравченка А.М., Зайченко В.П.
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
Перш ніж поставити на голосування проект порядку денного та регламент
роботи ХХІV позачергової сесії обласної ради шостого скликання голова
обласної ради Кремінь Т.Д. обґрунтував необхідність внесення на розгляд сесії
деяких питань.
Зокрема, повідомив, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19 березня 2014 року № 296-р та наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 07 жовтня 2013 року № 1202 обласне
комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" увійшло до переліку тих,
які мають змогу залучення позики (кредиту) Міжнародного банку
реконструкції та розвитку на заходи з модернізації системи теплопостачання
м.Миколаєва. Передбачається залучення майже 22 млн. доларів США.
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Враховуючи, що Миколаївська обласна рада є засновником цього
підприємства, згоду на його участь у відповідному проекті повинні надати
депутати обласної ради, прийнявши відповідне рішення.
Беручи до уваги стислі строки формування необхідного пакета
документів, обласна державна адміністрація звернулася до обласної ради з
пропозицією скликати сесію обласної ради з метою недопущення зриву
реалізації цього проекту.
З огляду на трагічні події, які сколихнули не лише Миколаїв, а й усю
Україну, - вибухи побутового газу, внаслідок яких було зруйновано багатоквартирні житлові будинки по вул. Лазурна, 40, і вул. Молодогвардійська, 7,
загинули та постраждали люди, багато наших громадян залишилися без житла,
обласною державною адміністрацією за пропозиціями депутатів обласної ради
на розгляд сесії підготовлено проект рішення обласної ради, відповідно до
якого передбачається придбання обладнання для здійснення якісних аварійновідновлювальних робіт.
Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, обласною державною
адміністрацією на розгляд сесії підготовлено обласної ради проект рішення,
відповідно до якого передбачено надання одноразової матеріальної допомоги
дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранень,
одержаних при виконанні службових обов’язків на території Автономної
Республіки Крим та на сході України.
В обговоренні проекту порядку денного взяли участь: депутати
Демченко Т.В., Чіпак І.І., Пащенко В.В., Пучков С.Є., Мартиросов С.В,
Дорошенко В.Г., Симоненко О.І., Підберезняк В.І. та Кремінь Т.Д. – голова
обласної ради.
В колі питань, що розглядатимуться на ХХІV позачерговій сесії обласної
ради шостого скликання, депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала
розглянути питання про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до
керівництва Держави стосовно припинення військових дій на території нашої
країни, мирного врегулювання ситуації, що склалася, та прийняття ряду
законопроектів, які б урегулювали ситуацію на сході України.
Оскільки пленарне засідання сесії скликано позачергово, а це питання є
дуже нагальним, - зауважила депутат, - то текст Звернення і проект рішення не
підготовлено і не представлено для обговорення, але його пропонується
підготувати та обговорити у порядку денному сесії.
Далі, звертаючись до головуючого та присутніх, Демченко Т.В.
висловила занепокоєння стовно проекту Закону України "Про внесення змін до
Конституції України" та ролі органів місцевого самоврядування відповідно до
цього проекту Закону.
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Запропонувала забезпечити депутатів обласної ради інформаційними
матеріалами щодо проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції
України". Організувати обговорення відповідного законопроекту постійними
комісіями обласної ради, органами місцевого самоврядування області та їх
асоціаціями.
Продовжуючи свій виступ, депутат порушила питання про хід виконання
Програми соціально-економічного розвитку "Миколаївщина-2014" та
запропонувала записати як протокольне доручення, надане на пленарному
засіданні ХХІV позачергової сесії обласної ради шостого скликання, її
пропозицію: обласній державній адміністрації підготувати на сесію обласної
ради звіт про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку
"Миколаївщина-2014" у 2013 році та першому півріччі 2014 року.
Отже, на голосування було поставлено пропозицію депутата обласної
ради Демченко Т.В. стосовно включення до проекту порядку денного питання
про Звернення депутатів обласної ради до керівництва Держави щодо
припинення військових дій на території нашої країни, мирного урегулювання
ситуації, що склалася, та прийняття ряду законопроектів з цього приводу.
Підсумки голосування:
"за" – 25
"проти" – 27
"утрималися" – 8
"не голосували" – немає
"всього" – 60.
Враховуючи надану інформацію, внесені пропозиції та підсумки
голосування, проект порядку денного та регламент роботи ХХІV позачергової
сесії обласної ради шостого скликання поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 56
"проти" – 1
"утрималися" – 3
"не голосували" – немає
"всього" – 60.
Порядок денний та регламент роботи ХХІV позачергової сесії обласної
ради шостого скликання затверджено.
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До порядку денного сесії включено такі питання:
1. Про підтримку участі обласного комунального підприємства
"Миколаївоблтеплоенерго" у проекті "Підвищення енергоефективності в
секторі централізованого теплопостачання України".
Доповідач:

Березницький В.М. – директор обласного
комунального підприємства
"Миколаївоблтеплоенерго".

2. Про внесення доповнення до обласної цільової соціальної Програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.
Доповідач:

Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 листопада
2011 року № 28.
Доповідач:

Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності обласної державної
адміністрації.

4. Про внесення змін та доповнення до Регіональної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту Миколаївської області на 20092014 роки.
Доповідач:

Камінський П.В. – начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій обласної державної
адміністрації.

5. Про внесення доповнення до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2015 року.
Доповідач:

Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

6. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2014 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

7. Про інформацію виконуючого обов'язки прокурора Миколаївської
області Забарчука Р.В. щодо стану законності та заходів з її зміцнення на
території області.
Інформує:

Забарчук Р.В. – в.о. прокурора Миколаївської області.
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8. Про внесення змін до складу президії Миколаївської обласної ради
шостого скликання.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

9. Про виключення з облікових даних населених пунктів Миколаївської
області.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

10. Про внесення змін до Положення про виконавчий апарат
Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Розділ "РІЗНЕ".
1. СЛУХАЛИ:
Про підтримку участі обласного комунального підприємства
"Миколаївоблтеплоенерго" у проекті "Підвищення енергоефективності в
секторі централізованого теплопостачання України".
Доповідач:

Березницький В.М. – директор обласного
комунального підприємства
"Миколаївоблтеплоенерго".

В обговоренні взяли участь: депутати Овдієнко І.М., Кротов А.О. та
Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 59
"проти" – немає
"утрималися" – 1
"не голосували" – немає
"всього" – 60.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
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2. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до обласної цільової соціальної Програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.
Доповідач:

Дячук Ю.К. – в.о. начальника управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 листопада
2011 року № 28.
Доповідач:

Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності обласної державної
адміністрації.

В обговоренні взяли участь: депутати Кравченко М.А., Демченко Т.В.,
Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради, Кремінь Т.Д. – голова
обласної ради.
Депутат обласної ради Кравченко М.А. у своєму виступі запропонував
розділити обговорюване питання на дві складові, а саме:
про виведення зі складу комісії з припинення КП "Автотрансобслуговування" Миколаївської обласної ради голови комісії Філіппової О. Ю.;
про введення до складу комісії з припинення КП "Автотрансобслуговування" Миколаївської обласної ради Ярошинського О.С. та
призначення його головою цієї комісії.
У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради
Демченко Т.В. було внесено пропозицію заслухати на засіданнях профільних
постійних комісій обласної ради інформацію щодо ліквідації комунального
підприємства "Автотрансобслуговування".
Пропозицію записати протокольним дорученням сесії обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття тексту проекту рішення в цілому.
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Підсумки голосування:
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – 2
"не голосували" – немає
"всього" – 60.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
4. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнення до Регіональної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту Миколаївської області на 20092014 роки.
Доповідач:

Камінський П.В. – начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій обласної державної
адміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2015 року.
Доповідач:

Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: депутати Демченко Т.В., Підберезняк В.І.,
Чіпак І.І. та Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Оскільки це питання ініціювала фракція політичної партії "ВО "Батьківщина", - зазначив депутат Підберезняк В.І., - то основну суму коштів, яка
необхідна для його вирішення, фракція готова профінансувати за рахунок
коштів з обласного бюджету, зарезервованих на виконання депутатами
обласної ради доручень виборців.
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Депутатом обласної ради Демченко Т.В. запропоновано підготувати на
розгляд сесії обласної ради питання щодо встановлення щомісячної виплати
матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових
обов’язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході
України.
Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради в ході
обговорення, проведено голосування за прийняття проекту рішення,
підготовленого та доопрацьованого облдержадміністрацією.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2014 рік.
В обговоренні взяли участь: Смирнов О.М. – заступник голови
обласної ради та Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Доповідач:

Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Про інформацію виконуючого обов'язки прокурора Миколаївської
області Забарчука Р.В. щодо стану законності та заходів з її зміцнення на
території області.
Інформує:

Забарчук Р.В. – в.о. прокурора Миколаївської області.

В обговоренні взяли участь: депутати Пучков С.Є., Підберезняк В.І.,
Козловський Ю.А., Демченко Т.В. та Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Слово для інформації щодо стану законності та заходів з її зміцнення на
території області надано виконуючому обов'язки прокурора Миколаївської
області Забарчука Р.В.
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Виступаючий зазначив, що прокуратура області та підпорядковані їй
районні прокуратури з урахуванням стану законності в регіоні упродовж
поточного року спрямували зусилля на забезпечення координації діяльності
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, підвищення
ефективності наглядової діяльності, які мають важливе значення як для
держави загалом, так і для нашої області.
Зокрема, вжиті прокуратурою та правоохоронними органами області
організаційно-практичні та координаційні заходи певною мірою сприяли
поліпшенню криміногенної ситуації в регіоні.
Зважаючи на сказане, у липні 2014 року прокуратурою області
планується проведення з правоохоронними органами, а також органами
державної влади та місцевого самоврядування наради з метою розроблення
спільних заходів, спрямованих на подолання негативних тенденцій у
злочинності.
Продовжуючи виступ, наголосив, що лише спільними зусиллями ми
зможемо подолати негативні явища. Місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування, державні установи та організації не повинні стояти
осторонь проблем суспільства.
Також виконуючий обов'язки прокурора Миколаївської області
Забарчук Р.В. у своєму виступі торкнувся подій, які відбуваються у східному
регіоні нашої держави, та наголосив, що ця ситуація не залишиться поза увагою
правоохоронних органів області, які вживатимуть дієвих заходів до
попередження та недопущення проявів сепаратизму.
Підбиваючи підсумки, зауважив, що органи прокуратури області й
надалі відкриті для діалогу та співпраці в межах наданих повноважень задля
забезпечення законності в регіоні.
В ході обговорення питання порядку денного депутатами було
поставлено ряд запитань, а саме:
депутатом Пучковим С.Є. – стосовно неправомірних, на його думку, дій
Миколаївського народного ополчення, яке діє на території нашої області;
депутатом Пучковим С.Є. – щодо результату розслідування справи про
перешкоджання роботі журналіста під час одного з публічних заходів, який
проводився в адмінбудівлі обласної ради;
депутатом Підберезняком В.І. – про діяльність ТОВ "Миколаївський
глиноземний завод" у питаннях додержання екологічної безпеки підприємства;
депутатом Козловським Ю.А. – відносно рейдерських захоплень, які
відбуваються на територіях зон відпочинку.
депутатом Демченко Т.В. - щодо поширення в області, зокрема, в
Єланецькому районі, такого ганебного явища як наркоманія, наголосивши, що
рік тому це питання вже було порушено у зверненні депутата, та
запропонувавши вжити відповідних заходів реагування.
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Відповідь депутатам надав на сесії виконуючий обов'язки прокурора
Миколаївської області Забарчук Р.В.
Інформацію виконуючого обов'язки прокурора Миколаївської області
Забарчука Р.В. щодо стану законності та заходів з її зміцнення на території
області запропоновано взяти до відома.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
Продовжуючи ведення пленарного засідання сесії, голова обласної ради
Кремінь Т.Д. зробив декілька повідомлень.
У міжсесійний період відбулися зміни у складі депутатських фракцій,
створених в обласній раді.
Так, - продовжив голова обласної ради, - до обласної ради надійшли заяви
від депутатів обласної ради:
1. Кротова Андрія Олександровича
2. Кравченка Анатолія Миколайовича
3. Кузнєцова Олександра Дмитровича
4. Травянка Віталія Івановича
5. Хачатурова Артема Едуардовича
6. Фроленка Володимира Олександровича
7. Сербіна Віктора Миколайовича
8. Косінчука Миколи Васильовича
9. Пащенка Володимира Валентиновича
10 Рижкова Сергія Сергійовича
11. Шабільянова Олександра Володимировича
12. Доценко Людмили Олександрівни
13. Зайченко Валентини Павлівни
14. Гоменюка Миколи Анатолійовича,
в яких повідомляється про їх вихід за власним бажанням зі складу фракції
Партії регіонів у Миколаївській обласній раді шостого скликання.
Відповідно до статті 8.2. Регламенту Миколаївської обласної ради
шостого скликання голова обласної ради проінформував депутатів про
надходження до обласної ради відповідних документів, зокрема:
повідомлення про створення депутатської групи;
протоколу засідання депутатів, на якому прийнято рішення про утворення
депутатської групи;
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персонального складу депутатів, які увійшли до складу групи;
письмових заяв депутатів обласної ради про входження до відповідної
групи та про утворення депутатських груп «Сильна Миколаївщина» та
«Рідна Миколаївщина».
До складу депутатської групи «Сильна Миколаївщина» увійшли такі
депутати обласної ради:
1. Кротов Андрій Олександрович
2. Кузнєцов Олександр Дмитрович
3. Травянко Віталій Іванович
4. Хачатуров Артем Едуардович
5. Гоменюк Микола Анатолійович
6. Сербін Віктор Миколайович
7. Баштова Наталія Анатоліївна
8. Фроленко Володимир Олександрович
9. Кравченко Анатолій Миколайович
10. Відяпін Віктор Олександрович.
Уповноваженою
Олександровича.

особою

групи

обрано

Кротова

До складу депутатської групи «Рідна Миколаївщина»
депутати обласної ради:
1. Козловський Юрій Анатолійович
2. Кормишкін Юрій Анатолійович
3. Дальниченко Ростислав Володимирович
4. Маляренко Олег Юрійович
5. Мезнік Олександр Миколайович
6. Кулажкін Сергій Вікторович
7. Лівік Олександр Петрович
8. Паламарюк Петро Миколайович
9. Сотський Ігор Вікторович
10. Ташлик Григорій Володимирович
11. Транський Сергій Леонідович
12. Фалько Дмитро Володимирович
13. Чебан Олександр Олександрович
14. Кукуруза Олександр В'ячеславович
15. Шабільянов Олександр Володимирович
16. Писаренко Людмила Василівна
17. Димов Федір В'ячеславович
18. Білоконенко Наталія Яківна
19. Рижков Сергій Сергійович

Андрія

увійшли такі
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20.
21.
22.
23.

Казарін Олександр Олексійович
Доценко Людмила Олександрівна
Луста Володимир Вікторович
Косінчук Микола Васильович.

Уповноваженою
Анатолійовича.

особою

групи

обрано

Козловського

Юрія

Інформація про створення депутатської групи, - наголосив голова
обласної ради, - заноситься до протоколу сесії.
Отже, - підкреслив промовець, - депутатська група «Сильна
Миколаївщина» у складі 10-и депутатів обласної ради та депутатська група
«Рідна Миколаївщина» у складі 23-х депутатів обласної ради вважаються
зареєстрованими і набувають прав, установлених Законом України «Про статус
депутатів місцевих рад» та Регламентом Миколаївської обласної ради шостого
скликання.
Відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 7.1. Регламенту обласної ради уповноважена особа
депутатської групи входить до складу президії обласної ради.
8. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до складу президії Миколаївської обласної ради
шостого скликання.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про виключення з облікових даних населених пунктів Миколаївської
області.
Доповідач:

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
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Підсумки голосування:
"за" – 58
"проти" – 1
"утрималися" – 1
"не голосували" – немає
"всього" – 60.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).
10. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до
Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Положення

про

виконавчий

апарат

Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
Розділ "РІЗНЕ".
Далі слово для інформування депутатів обласної ради та присутніх у
сесійному залі про загальний соціально-економічний стан розвитку
Миколаївської області та про події, що відбуваються в області, надано голові
обласної державної адміністрації Романчуку М.П.
У своєму виступі доповідач проаналізував програму розвитку
Миколаївської області, наголосивши на тому, що її виконано на п’ять відсотків,
окремо торкнувся питань розвитку аграрного та промислового комплексу.
Особливу увагу приділив питанню організації належних умов
проживання дітей, які прибули на територію області зі східних областей
України. Запевнив, що така допомога дітям буде надаватися стільки, скільки
цього вимагатимуть обставини та ситуація, що склалася.
Висловив занепокоєння долею військовослужбовців та членів їхніх сімей,
які виїхали з Автономної Республіки Крим та м.Севастополя до Миколаївської
області, та нагальними проблемами соціально-побутового характеру цих
громадян.
Назвав
основні
проблемні
питання
галузі
суднобудування,
морегосподарського комплексу, які на сьогодні потребують невідкладного
вирішення.
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В обговоренні взяли участь: депутати Козловський
Овдієнко І.М., Демченко Т.В., Кротов А.О. та Погорєлов В.Г.

Ю.А.,

У ході обговорення депутат обласної ради Овдієнко І.М. порушив
питання щодо перспектив функціонування та діяльності суднобудівних заводів
м.Миколаєва.
Депутат Демченко Т.В. запропонувала голові облдержадміністрації
Романчуку М.П. взяти участь у засіданнях постійної комісії обласної ради з
питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села з
метою обговорення нагальних питань, які стосуються розвитку
агропромислового комплексу нашої області.
Питання освітлення сільських населених пунктів порушив депутат
Погорєлов В.Г.
Відповідь депутатам надав
адміністрації Романчук М.П.

на

сесії

голова

обласної

державної

Наостанок головуючий Кремінь Т.Д. повідомив, що під час пленарного
засідання депутатами обласної ради було внесено декілька пропозицій щодо
прийняття доручень ради, які буде включено до протоколу сесії, та за
прийняття яких необхідно проголосувати, а саме:
1.
Виконавчому апарату обласної ради забезпечити депутатів обласної
ради інформаційними матеріалами щодо проекту Закону України "Про
внесення змін до Конституції України". Організувати обговорення відповідного
законопроекту постійними комісіями обласної ради, органами місцевого
самоврядування області та їх асоціаціями.
2.
Обласній державній адміністрації підготувати на сесію обласної
ради звіт про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку
"Миколаївщина-2014" у 2013 році та першому півріччі 2014 року.
3. Обласній державній адміністрації проінформувати постійні комісії
обласної ради про хід виконання рішення обласної ради від 25 листопада
2011 року щодо припинення діяльності комунального підприємства
"Автотрансобслуговування".
4. Облдержадміністрації підготувати на розгляд сесії обласної ради
питання щодо встановлення щомісячної виплати матеріальної допомоги дітям
військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та під час
участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – 2
"не голосували" – немає
"всього" – 60.
Підсумовуючи роботу пленарного засідання обласної ради, голова
обласної ради Кремінь Т.Д. повідомив, що усі питання, включені до порядку
денного ХХІV позачергової сесії обласної ради, розглянуто.
На цьому роботу ХХІV позачергової сесії обласної ради шостого
скликання оголошено завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Завєзєна 37 01 63

Т.Д.Кремінь

