МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
17 жовтня 2014 року № 25
м.Миколаїв

ХХV сесія обласної ради шостого
скликання
Місце проведення:
Сесійний зал обласної ради,
10 година

Перед початком роботи ХХV сесії обласної ради шостого скликання
голова обласної ради Кремінь Т.Д. запропонував вшанувати хвилиною
мовчання пам'ять наших співвітчизників – жителів Миколаївської області, які
загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України,
захищаючи свою державу та український народ.
/Хвилина мовчання/
Далі голова обласної ради повідомив присутніх у сесійному залі депутатів
та запрошених про вручення державних відзнак та нагород кращим
представникам територіальних громад Миколаївської області.
Указом Президента України за значний особистий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній
розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм
нагороджено:
орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
ЦУРКА
Андрія Андрійовича

-

електромонтера цеху товариства "Сервісний
центр "Металург", м. Миколаїв

АРАХАМІЯ
Давида Георгійовича

-

координатора ради волонтерів при
Міністерстві оборони України
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орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
МАРУЩАК
Віру Іванівну

-

бібліотекаря відділу Миколаївської обласної
бібліотеки для юнацтва

ПЕТРЕНЮ
Діану Олександрівну

-

волонтера, Миколаївська область

медаллю "За працю і звитягу"
КЛІНДУХА
Василя Сергійовича

-

механіка товариства з обмеженою
відповідальністю "Сервісний центр
"Металург".

Почесне звання "Заслужений працівник соціальної сфери України"
присвоєно:
КОЗИРЮ
Юрію Борисовичу

-

заступнику генерального директора з
соціальних питань товариства "Орексим
Україна", м.Миколаїв.

Почесне звання "Заслужений працівник транспорту України"
присвоєно:
ВЛАСЕНКУ
Миколі Олександровичу

начальнику району (вантажного) державного
підприємства "Спеціалізований морський
порт "Октябрьск", м.Миколаїв.

Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоєно:
КОВАЛЬЧУК
Наталії Павлівні

-

викладачеві
Миколаївського
культури і мистецтв.

коледжу

Почесне звання "Заслужений металург України" присвоєно:
ФРАНІВУ
Олександру
Володимировичу

-

апаратнику-гідрометалургу бізнес-одиниці
дільниці
вилуження
та
випарювання
товариства з обмеженою відповідальністю
"Миколаївський глиноземний завод".

За сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок
у забезпечення розвитку морського транспорту Подяку Прем'єр-міністра
України оголошено:
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КАЛОШИНУ
Олександру Борисовичу

голові професійної спілки робітників
морського транспорту спеціалізованого
морського порту "Октябрьск".

За фахову майстерність і професіоналізм на чемпіонаті світу серед юнаків
та дівчат різних вікових категорій у Дурбані (Південно-Африканська
Республіка), здобутий титул чемпіона світу Почесною грамотою обласної
ради та цінним подарунком голови обласної державної адміністрації
нагороджено:
БОРТНИКА
Олександра
Миколайовича

-

майстра спорту України міжнародного класу,
чемпіона світу з шахів серед юнаків до
18 років, двократного чемпіона Європи,
багаторазового чемпіона України з шахів серед
юнаків віком до 16 років, члена збірної команди
України, вихованця Миколаївської обласної
дитячо-юнацької спортивної школи "Обласний
шахово-шашковий клуб", студента І курсу
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова.

За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту,
підвищення ролі та іміджу Миколаївської області в Україні та на міжнародній
арені, підготовку видатних шахістів, високу професійну майстерність,
наполегливість і самовідданість, активну життєву позицію Почесну грамоту
обласної ради та Подяку голови обласної державної адміністрації вручено:
ХАЄЦЬКОМУ
Роману
Олександровичу

-

заслуженому тренеру України, міжнародному
майстру, майстру спорту України, тренеру
Миколаївської
обласної
дитячо-юнацької
спортивної школи "Обласний шахово-шашковий
клуб".

За вагомий особистий внесок у справу ветеранського руху України,
патріотичне виховання підростаючого покоління, високий професіоналізм,
багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію Почесною грамотою
обласної ради нагороджено:
ШИШКОВА
Михайла
Федоровича

-

ветерана Великої Вітчизняної війни, учасника
бойових дій, Героя Радянського Союзу, члена
президії Миколаївської обласної організації
ветеранів України.
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Почесні державні відзнаки, квіти та подарунки нагородженим вручили
голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. та голова обласної ради
Кремінь Т.Д.
Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. висловив привітання депутатам
обласної ради Підгородинському М.О., Баштовій Н.А. 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.
Від імені депутатського корпусу обласної ради голова обласної ради
Кремінь Т.Д. привітав ювілярів та нагороджених. Побажав міцного здоров’я,
життєвої наснаги, творчих успіхів та нових звершень на благо громади
Миколаївщини!
Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. продовжив ведення сесії.
Загальний склад ради - 96
Всього обрано депутатів – 95
Присутні на сесії - 64
Відсутні з поважних причин – 31
Головуючий вносить пропозицію про відкриття ХХV 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.
Далі головуючий вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у
кількості 2-х депутатів: Дубіної М.О. (фракція Партії регіонів),
Степанової О.В. (позафракційна).
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
До складу лічильної комісії обрано 3-х депутатів: Журавську О.Ф.
(фракція Комуністичної партії України), Кулажкіна С.В. (депутатська група
"Рідна Миколаївщина"), Сотського І.В. (депутатська група "Рідна
Миколаївщина").
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
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Перш ніж поставити на голосування проект порядку денного та регламент
роботи ХХV сесії обласної ради шостого скликання голова обласної ради
Кремінь Т.Д. обґрунтував необхідність включення до порядку денного сесії
окремих питань. Зокрема, повідомив, що відповідно до пункту 36 частини
першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до
повноважень обласної ради належить питання про заслуховування інформації
прокурорів про стан законності та заходи щодо її зміцнення на відповідній
території. За пропозицією прокурора Миколаївської області Комашка
Володимира Володимировича до проекту порядку денного сесії додатково
включено питання про інформацію прокурора Миколаївської області
щодо стану законності та заходів з її зміцнення на території області.
Далі головуючий зазначив, що за пропозицією постійної комісії обласної
ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку
села, враховуючи актуальність проблеми, до порядку денного включено
питання "Про заходи щодо охорони, захисту, раціонального використання
та відтворення полезахисних лісових смуг".
Надаючи роз'яснення щодо проекту порядку денного ХХV сесії, голова
обласної ради Кремінь Т.Д. підкреслив, що 07 жовтня 2014 року до обласної
ради надійшло подання від Державного агентства лісових ресурсів України, а
також відповідні погодження обласної державної адміністрації щодо розгляду
на сесії обласної ради таких питань:
"Про надання у користування мисливських угідь товариству з
обмеженою відповідальністю "СМГ "Буг";
"Про надання у користування мисливських угідь товариству
з обмеженою відповідальністю мисливців та рибалок "Фазан".
З урахуванням зазначеного відповідні питання включено до проекту
порядку денного ХХV сесії.
За пропозиціями депутатів обласної ради, - продовжив далі головуючий, до розділу "РІЗНЕ" проекту порядку денного сесії включено такі питання:
"Про інформацію служби автомобільних доріг у Миколаївській
області щодо стану автомобільних доріг та заходи з підготовки їх до
експлуатації в осінньо-зимовий період";
"Про інформацію обласної державної адміністрації щодо здійснення
газо- та електропостачання в осінньо-зимовий опалювальний період".
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В обговоренні проекту порядку денного взяли участь: Скрипник Є.А.
(фракція Партії регіонів), Пучков С.Є. (фракція Комуністичної партії України),
Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів), Машкін М.Г. (фракція Партії
регіонів), Пащенко В.В. (позафракційний), Фроленко В.О. (депутатська група
"Сильна Миколаївщина"), Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного ХХV сесії обласної ради до
головуючого звернувся депутат обласної ради Скрипник Є.А. (фракція Партії
регіонів), який зазначив, що постійною комісією обласної ради з питань
аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села
запропоновано розглянути на сесії обласної ради питання "Про врегулювання
питань
щодо
розпорядження
землями
сільськогосподарського
призначення державної власності".
Депутат обласної ради Пучков С.Є. (фракція Комуністичної партії
України) запропонував виключити з проекту порядку денного сесії питання
"Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю "СМГ "Буг", "Про надання у користування
мисливських угідь товариству з обмеженою відповідальністю мисливців та
рибалок "Фазан" у зв'язку з порушенням норм Регламенту Миколаївської
обласної ради шостого скликання та недотриманням вимог Закону України
"Про доступ до публічної інформації".
Під час обговорення проекту порядку денного сесії депутат обласної ради
Демченко Т.В. порушила питання щодо необхідності заслуховування на сесії
обласної ради звіту про виконання Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки "Миколаївщина – 2014".
Далі депутат Демченко Т.В. внесла ряд пропозицій, зокрема щодо:
внесення доповнення до Комплексної програми соціального захисту населення
"Турбота" на період до 2015 року стосовно встановлення виплат щомісячної
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 та
під час участі в антитерористичній операції на сході України з метою її
подальшої виплати за рахунок коштів обласного бюджету;
необхідності проведення першочергових ремонтних робіт 20 км автомобільної
дороги Н 14 сполученням Миколаїв – Кіровоград поблизу с.Возсіятське
Єланецького району; конкретизації суми коштів, яку пропонується виділити
Миколаївській області з державного бюджету у 2014-2015 роках на ремонт
доріг; налагодження теплопостачання Єланецької центральної районної лікарні;
вирішення питання відновлення роботи пологового відділення лікарні з метою
надання належних медичних послуг жителям району.
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У ході обговорення проекту порядку денного ХХV сесії депутат обласної
ради Пащенко В.В. повідомив про наміри створення в Миколаївській обласній
раді депутатської групи "Опозиційний блок" .
Підсумовуючи обговорення, голова обласної ради Кремінь Т.Д. вніс
пропозицію затвердити порядок денний та регламент роботи ХХV сесії
шостого скликання.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 50
"проти" – 1
"утрималися" – 10
"не голосували" – 3
"всього" - 64
До порядку денного сесії включено такі питання:
1. Про затвердження Комплексної програми увічнення пам’яті учасників
антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у
Миколаївській області на 2015 рік.
Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації.
2. Про
внесення змін до обласної Програми підтримки вітчизняного
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у
Миколаївській області на 2011-2015 роки.
Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації.
3. Про інформацію прокурора Миколаївської області Комашка В.В. щодо стану
законності та заходів з її зміцнення на території області.
Інформує: Комашко В.В. – прокурор Миколаївської області.
4. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми
профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2011-2015 роки.
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Доповідач: Фісун Р.П. – завідувач сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату облдержадміністрації.
5. Про внесення доповнення до Комплексної програми соціального захисту
населення "Турбота" на період до 2015 року.
Доповідач: Фоменко Г.В. – директор контактного центру
Миколаївської області.
6. Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2011-2014 роки "Миколаївщина-2014".
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
7. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області у державну власність.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
8. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області у комунальну власність територіальних громад Миколаївської області.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
9. Про звільнення Кочергіної І.В. з посади головного лікаря Миколаївського
обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом – закладу комунальної
власності області.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
10. Про звільнення Косицького С.Є. з посади начальника Миколаївського
обласного бюро судово-медичної експертизи – закладу комунальної власності
області.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
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11. Про призначення Максимової І.С. на посаду головного лікаря
Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру – закладу
комунальної власності області.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
12. Про звільнення Грудової І.В. з посади директора комунального
підприємства "Обласне архітектурно-планувальне бюро".
Доповідач: Нуждов П.А. - начальник управління
капітального будівництва облдержадміністрації.
13. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2014 рік.
Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
14. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2014 році.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації.
15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації.
16. Про вилучення земельної ділянки Вознесенської загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів "Обдарованість" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
17. Про затвердження складу конкурсного комітету з питань преміювання
кращих педагогічних працівників Миколаївської області.
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
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18. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади м. Миколаєва у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
19. Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією Верховної
Ради України педагогічних працівників.
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
20. Про перейменування Миколаївської державної обласної універсальної
наукової бібліотеки ім.О.Гмирьова та затвердження її Статуту.
Доповідач: Гладун С.М. - начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.
21. Про затвердження Статуту комунального закладу культури "Миколаївський
обласний краєзнавчий музей".
Доповідач: Гладун С.М. - начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.
22. Про присвоєння імені Шелеста Миколи Васильовича Миколаївській
обласній дитячо-юнацькій спортивній школі "Обласний шахово-шашковий
клуб".
Доповідач: Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.
23. Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю "СМГ "Буг".
Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
24. Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю мисливців та рибалок "Фазан".
Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
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25. Про обрання голови постійної комісії обласної ради з питань регіонального
розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.
Доповідач: Кремінь Т.Д. - голова обласної ради.
26. Про внесення змін до складу президії Миколаївської обласної ради шостого
скликання.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
27. Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
28. Про внесення зміни до рішення обласної ради від 16 березня
2007 року № 11.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
29. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
30. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та обласних рад стосовно правового
врегулювання питання щодо розпорядження землями сільськогосподарського
призначення державної власності.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
31. Про заходи щодо охорони, захисту, раціонального використання та
відтворення полезахисних лісових смуг.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
32.
Про
врегулювання
питань
щодо
розпорядження
сільськогосподарського призначення державної власності.
Доповідач: Кремінь Т.Д. - голова обласної ради.

землями
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Розділ РІЗНЕ.
Про інформацію служби автомобільних доріг у Миколаївській області
щодо стану автомобільних доріг та заходи з їх підготовки до експлуатації в
осінньо-зимовий період.
Інформує: Блошенко В.І. – начальник служби
автомобільних доріг у Миколаївській області.
Про інформацію обласної державної адміністрації щодо здійснення газота електропостачання в осінньо-зимовий опалювальний період.
Інформує: Гладков Є.Л. – начальник управління житловокомунального господарства
облдержадміністрації.
1. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Комплексної програми увічнення пам’яті учасників
антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у
Миколаївській області на 2015 рік.
Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів),
Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – 1
"утрималися" – 10
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми підтримки вітчизняного
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги
у Миколаївській області на 2011-2015 роки.
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Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів),
Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 62
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про інформацію прокурора Миколаївської області Комашка В.В. щодо
стану законності та заходів з її зміцнення на території області.
Інформує: Комашко В.В. – прокурор Миколаївської області.
В обговоренні взяли участь: Овдієнко І.М. (фракція Комуністичної
партії України), Могилевська А.С. – (фракція Комуністичної партії України),
Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
4. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми
профілактики
злочинності
та
вдосконалення
системи
захисту
конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 20112015 роки.
Доповідач: Фісун Р.П. – завідувач сектору взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи
апарату облдержадміністрації.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 62
"проти" – немає
"утрималися" – 1
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до Комплексної програми соціального захисту
населення "Турбота" на період до 2015 року.
Доповідач: Фоменко Г.В. – директор контактного центру
Миколаївської області.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів),
Романчук М.П. – перший заступник голови облдержадміністрації,
Симоненко О.І. (фракція Комуністичної партії України), Відяпін В.О.
(депутатська група "Сильна Миколаївщина"), Сивопляс О.В. – директор
департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації,
Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів облдержадміністрації,
Голодницький О.Г. (депутатська група "Єдність"), Пучков С.Є. (фракція
Комуністичної партії України), Смирнов О.М. – заступник голови обласної
ради, Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Мартиросов С.В. (фракція
політичної партії "ВО "Батьківщина"), Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
У ході обговорення цього питання депутатом обласної ради
Демченко Т.В. запропоновано внести доповнення до Комплексної програми
соціального захисту населення "Турбота" на період до 2015 року стосовно
встановлення
виплат
щомісячної
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 та під час участі в
антитерористичній операції на сході України, з метою її подальшої виплати за
рахунок коштів обласного бюджету.
Пропозицію депутата Демченко Т.В. поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 48
"проти" – 2
"утрималися" – 14
"не голосували" - немає
"всього" - 64
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Враховуючи пропозиції депутатів обласної ради, внесені під час
обговорення цього питання, вирішено рекомендувати обласній державній
адміністрації підготувати на чергову сесію обласної ради проект рішення щодо
внесення змін до Комплексної програми соціального захисту населення
"Турбота" на період до 2015 року, відпрацювати порядок використання коштів
та розрахунків виплати щомісячної 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 та під час участі в антитерористичній операції на
сході України. Під час формування обласного бюджету Миколаївської області
на 2015 рік передбачити відповідні кошти з метою здійснення таких виплат.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами пропозицій
проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки "Миколаївщина-2014".
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" - немає
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у державну власність.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 59
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 5
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
Миколаївської області.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Казанський Є.М. – начальник
регіонального відділення Фонду державного майна України в Миколаївській
області, Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про звільнення Кочергіної І.В. з посади головного лікаря Миколаївського
обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом – закладу
комунальної власності області.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).
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10. СЛУХАЛИ:
Про звільнення Косицького С.Є. з посади начальника Миколаївського
обласного бюро судово-медичної експертизи – закладу комунальної
власності області.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
11. СЛУХАЛИ:
Про призначення Максимової І.С. на посаду головного лікаря
Миколаївського обласного шкірно-венерологічного диспансеру – закладу
комунальної власності області.
Доповідач: Дячук Ю.К. – заступник начальника управління
охорони здоров’я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається).
12. СЛУХАЛИ:
Про звільнення Грудової І.В. з посади директора
підприємства "Обласне архітектурно-планувальне бюро".

комунального

Доповідач: Нуждов П.А. - начальник управління
капітального будівництва облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається).
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13. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2014 рік.
Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (фракція Партії регіонів),
Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2014
році.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – 1
"не голосували" - немає
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається).
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15. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Про вилучення земельної ділянки Вознесенської загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів "Обдарованість" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається).
17. СЛУХАЛИ:
Про затвердження складу конкурсного комітету з питань преміювання
кращих педагогічних працівників Миколаївської області.
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається).
18. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна комунальної
власності територіальної громади м. Миколаєва у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається).
19. СЛУХАЛИ:
Про висунення кандидатури на відзначення щорічною Премією Верховної
Ради України педагогічних працівників.
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається).
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20. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївської державної обласної універсальної
наукової бібліотеки ім.О.Гмирьова та затвердження її Статуту.
Доповідач: Гладун С.М. - начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається).
21. СЛУХАЛИ:
Про
затвердження
Статуту
комунального
"Миколаївський обласний краєзнавчий музей".

закладу

культури

Доповідач: Гладун С.М. - начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається).
22. СЛУХАЛИ:
Про присвоєння імені Шелеста Миколи Васильовича Миколаївській
обласній дитячо-юнацькій спортивній школі "Обласний шаховошашковий клуб".
Доповідач: Садовський О.В. - начальник відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається).
23. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю "СМГ "Буг".
Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
В обговоренні взяли участь: Скрипник Є.А. (фракція Партії регіонів),
Чіпак І.І. (позафракційний), Пучков С.Є. (фракція Комуністичної партії
України), Дорін С.А. – директор товариства з обмеженою відповідальністю
СМГ "Буг", Бугаєнко Т.І. (позафракційна), Козловський Ю.А. (депутатська
група "Рідна Миколаївщина"), Фроленко В.О. (депутатська група "Сильна
Миколаївщина"), Гунченко М.І. – директор Новоодеської госпрозрахункової
організації "Господарство мисливців та рибалок".
Голова обласної ради Кремінь Т.Д. наголосив, що відповідні питання
розглядаються на сесії згідно з поданням центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського
господарства, - Державного агентства лісових ресурсів України та за наявності
погодження обласної державної адміністрації.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 13
"утрималися" – 7
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
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24. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю мисливців та рибалок "Фазан".
Доповідач: Гурко А.А. – перший заступник начальника
Миколаївського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 9
"утрималися" – 10
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
25. СЛУХАЛИ:
Про обрання голови
постійної
комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.
Доповідач: Кремінь Т.Д. - голова обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 59
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається).
Далі голова обласної ради Кремінь Т.Д. повідомив про зміни, що
відбулися у міжсесійний період у складі депутатських фракцій, створених в
обласній раді.
До обласної ради, - продовжив далі головуючий, - надійшли заяви
від депутатів обласної ради Демченко Т.В., Кузнєцової Л.В., Бєдного В.В.,
Підгородинського М.О., у яких повідомляється про їх вихід за власним
бажанням зі складу фракції Партії регіонів у Миколаївській обласній раді
шостого скликання.
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До обласної ради, - підкреслив головуючий, - надійшла також заява від
депутата обласної ради Ольшевського Ф.В. про його вихід зі складу фракції
Партії регіонів у Миколаївській обласній раді та складення ним повноважень
голови цієї фракції.
До обласної ради, - зазначив далі головуючий, - надійшла заява
від депутата обласної ради Бугаєнко Т.І. про її входження до складу
депутатської групи "Єдність".
26. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до складу президії Миколаївської обласної ради шостого
скликання.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається).
27. СЛУХАЛИ:
Про оголошення щорічного обласного конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається).
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28. СЛУХАЛИ:
Про внесення
2007 року № 11.

зміни

до

рішення

обласної

ради від 16

березня

Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається).
29. СЛУХАЛИ:
Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається).
30. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та обласних рад стосовно правового
врегулювання
питання
щодо
розпорядження
землями
сільськогосподарського призначення державної власності.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.

26

Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається).
31. СЛУХАЛИ:
Про заходи щодо охорони, захисту, раціонального використання та
відтворення полезахисних лісових смуг.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної
ради.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (позафракційна),
Погорєлов В.Г. (позафракційний), Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" - 1
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається).
32. СЛУХАЛИ:
Про врегулювання питань щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.
Доповідач: Кремінь Т.Д. - голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Смирнов О.М. – заступник голови
обласної ради, Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
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Голова обласної ради Кремінь Т.Д. озвучив проект рішення,
підготовлений постійною комісією обласної ради з питань аграрної політики,
земельних відносин та соціального розвитку села:
"У зв'язку з відсутністю коштів у державному бюджеті на проведення
земельних аукціонів, з метою наповнення місцевих бюджетів надати тимчасово
повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського
призначення державної власності районним державним адміністраціям до
врегулювання ситуації на законодавчому рівні".
У ході обговорення заступник голови обласної ради Смирнов О.М.
зазначив, що проект рішення у запропонованій профільною постійною комісією
обласної ради редакції не підтримано іншими постійними комісіями обласної
ради. Зважаючи на вищевикладене, внесено пропозицію зняти це питання з
розгляду на сесії.
Головуючий поставив на голосування проект рішення, підготовлений
профільною постійною комісією обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 1
"утрималися" – 18
"не голосували" - 4
"всього" - 64
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
Розділ "РІЗНЕ"
Про інформацію служби автомобільних доріг у Миколаївській
області щодо стану автомобільних доріг та заходи з їх підготовки до
експлуатації в осінньо-зимовий період.
Інформує: Блошенко В.І. – начальник служби
автомобільних доріг у Миколаївській області.
В обговоренні взяли участь: Дорошенко В.Г. (фракція Комуністичної
партії України), Зубко О.М. (депутатська група "Єдність"), Демченко Т.В.
(позафракційна), Погорєлов В.Г. (позафракційний), Голодницький О.Г.
(депутатська група "Єдність"), Кремінь Т.Д. – голова обласної ради.
Інформацію начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській
області Блошенка В.І. запропоновано взяти до відома.
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З метою вирішення проблемних питань у галузі дорожнього господарства
Миколаївської області прийнято Звернення депутатів Миколаївської обласної
ради до Кабінету Міністрів України щодо вирішення проблемних питань галузі
дорожнього господарства Миколаївської області.
Проект Звернення поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 56
"проти" – немає
"утрималися" – 4
"не голосували" - 4
"всього" - 64
2. СЛУХАЛИ:
Про інформацію обласної державної адміністрації щодо здійснення
газо- та електропостачання в осінньо-зимовий опалювальний період.
Інформує: Гладков Є.Л. – начальник управління житловокомунального господарства
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Кульчицький В.В. (фракція Партії
регіонів), Усенко О.А. (фракція Комуністичної партії України),
Романчук М.П. – перший заступник голови облдержадміністрації,
Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Кремінь Т.Д. – голова обласної
ради.
Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства
облдержадміністрації Гладкова Є.Л. запропоновано взяти до відома.
До головуючого на сесії звернулася депутат обласної ради
Демченко Т.В., яка порушила питання щодо незадовільного стану доріг у
Миколаївській області.
Внесла пропозицію рекомендувати облдержадміністрації, райдержадміністраціям, службі автомобільних доріг у Миколаївській області вжити
спільних заходів з ремонту державних, внутріобласних доріг; виділити на ці
цілі кошти з обласного та місцевих бюджетів.
Депутат обласної ради Демченко Т.В. звернула також увагу на вирішення
питання щодо налагодження теплопостачання Єланецької центральної районної
лікарні та необхідності відновлення роботи пологового відділення цієї лікарні з
метою надання належних медичних послуг жителям району.
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Підсумовуючи роботу пленарного засідання обласної ради, головуючий
Кремінь Т.Д. повідомив, що усі питання, включені до порядку денного ХХV
сесії обласної ради, розглянуто.
На цьому роботу ХХV сесії обласної ради шостого скликання
оголошено завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Федулова 37 01 63

Т.Д.Кремінь

