МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
25 грудня 2014 року № 27
м.Миколаїв

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

Перед початком роботи ХХVІІ сесії обласної ради шостого скликання
заступник голови обласної ради Смирнов О.М. повідомив присутніх у
сесійному залі депутатів та запрошених про вручення державних відзнак та
нагород.
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
ШАГІАХМЕТОВА
Валерія Валіахметовича

-

керівника групи технологів проектноконструкторського
відділу
ремонтномеханічної бази товариства з обмеженою
відповідальністю
"Сервісний
центр
"Металург".

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
МАЛЯРЧУК
Ольгу Іллівну

-

голову громадської організації "Об'єднання
дружин
та матерів військовослужбовців
"ОБЕРІГ", координатора спілки "Крила
Фенікса".
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Почесне звання "Заслужений вчитель України" присвоєно:
ВАСИЛЕВИЧ
Тетяні Адольфівні

- вчителю англійської мови та літератури
Миколаївської приватної школи І-ІІІ ступенів
"Гіпаніс-ЕОС" .

Почесне звання
"Заслужений працівник сільського господарства
України" присвоєно:
БРЕНЮКУ
Анатолію Дем'яновичу

- голові
приватноорендного
сільськогосподарського підприємства "Веселий кут"
Снігурівського району Миколаївської області.

ЧАПЛИГІНУ
Петру Вікторовичу

- механізатору
сільськогосподарського
товариства "Відродження" Казанківського
району Миколаївської області.

Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України
нагороджено:
МЕЛЬНІЧЕНКА
Валерія Володимировича

- директора департаменту освіти, науки та
молоді Миколаївської обласної державної
адміністрації.

Почесні державні відзнаки та квіти нагородженим вручили голова обласної
державної адміністрації Меріков В.І. та заступник голови обласної ради
Смирнов О.М.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України
за вагомий
особистий внесок
у соціально-економічний і культурний розвиток
територіальних громад, вагомі досягнення у професійній діяльності, активну
громадську позицію, багаторічну сумлінну працю
Почесною Грамотою Верховної Ради України нагороджено:
ФУКСА
Володимира Павловича

- депутата Миколаївської обласної ради п’яти
скликань, голову постійної комісії обласної ради
з питань промислової політики, транспорту,
зв’язку та енергетики.

Грамотою Верховної Ради України нагороджено:
НЕПОМНЯЩОГО
Сергія Васильовича

- заступника генерального директора Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії.
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Почесні грамоти та квіти нагородженим вручив заступник голови обласної
ради Смирнов О.М.
Від імені депутатського корпусу обласної ради Смирнов О.М. привітав
нагороджених, побажав їм життєвої наснаги, щастя і добра, нових звершень в
ім'я України.
Далі заступник голови обласної ради Смирнов О.М. продовжив ведення
сесії.
Загальний склад обласної ради - 96
Всього обрано депутатів – 94
Присутні на сесії - 71
Відсутні з поважних причин – 23
Двадцять сьому сесію обласної ради
відкритою.

шостого скликання оголошено

/Лунає Державний Гімн України/
ЗАПРОШЕНІ:
народні
депутати
України,
керівництво
облдержадміністрації, керівники ряду підприємств, установ та організацій,
департаментів та управлінь, голови обласної ради попередніх скликань, голови
районних рад та райдержадміністрацій, міські голови, представники засобів
масової інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради.
Далі головуючий вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у
складі 2-х депутатів: Сербіна В.М. (депутатська група "Сильна
Миколаївщина"), Доценко Л.О. (депутатська група "Рідна Миколаївщина").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
До складу лічильної комісії обрано 3-х депутатів: Катрича А.П. (фракція
"ВО "Батьківщина"), Бабіна О.М. (позафракційний), Пучкова С.Є. (фракція
Комуністичної партії України).
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
Перш ніж поставити на голосування порядок денний та регламент роботи
ХХVІІ сесії Миколаївської обласної ради шостого скликання заступник голови
обласної ради Смирнов О.М. обґрунтував необхідність внесення на розгляд
сесії деяких питань. Надав також відповідні роз'яснення щодо зняття з розгляду
на сесії окремих проектів рішень.
Повідомив, що за пропозицією облдержадміністрації на розгляд сесії було
внесено два проекти рішень, які стосуються надання згоди на безоплатну
передачу нерухомого майна підприємства комунальної власності області
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"Фармація" у комунальну власність інших територіальних громад.
З
урахуванням висновків постійних комісій обласної ради обласною державною
адміністрацією зазначені питання об’єднано у відповідний проект рішення.
За пропозицією облдержадміністрації, - продовжив далі головуючий, - на
засіданнях постійних комісій та на президії обласної ради обговорювалося
питання "Про надання згоди на списання незавершених капітальних
інвестицій по об’єкту "Пайова участь облдержадміністрації в
реконструкції котельні по вул. Ольвійській у м. Очакові".
Враховуючи висновки постійних комісій обласної ради та необхідність
доопрацювання цього питання відповідно до вимог чинного законодавства,
зазначене питання облдержадміністрацією відкликано з розгляду на сесії.
На засіданнях постійних комісій та на президії обласної ради, - зазначив
далі головуючий, - розглядалися декілька питань, запропонованих
облдержадміністрацією,
щодо
оголошення
певних
територій
ландшафтними заказниками місцевого значення, зокрема:
"Сергіївський" - у Братському районі;
"Лагодівський" – у Казанківському районі;
"Каньйон річки Чичиклія" – у Веселинівському районі;
"Івано-Кепіне" – у Снігурівському районі Миколаївської області,
а також питання про затвердження проекту створення об’єкта природнозаповідного фонду місцевого значення – лісового заказника "Балабанівка".
Враховуючи висновки профільної постійної комісії, які підтримано
іншими постійними комісіями та президією обласної ради, - підкреслив
Смирнов О.М., у зв’язку з необхідністю доопрацювання поданих матеріалів
відповідно до чинного законодавства, з урахуванням пропозицій обласної
державної адміністрації адміністрації відповідні питання знято з розгляду на
пленарному засіданні обласної ради.
Беручи до уваги пропозиції депутатів обласної ради, висловлені на
засіданнях постійних комісій та на президії обласної ради, у зв'язку з
необхідністю детального вивчення, - наголосив головуючий, - з розгляду на
пленарному засіданні знято питання "Про внесення змін до рішення обласної
ради від 17 жовтня 2014 року №14".
У зв'язку з відкликанням обласною державною адміністрацією
відповідного погодження, необхідністю додаткового вивчення питання та
урахування інтересів усіх зацікавлених сторін, - зробив акцент заступник
голови обласної ради Смирнов О.М., - з розгляду на сесії знято питання "Про
надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю "СМГ "Буг".
За пропозиціями депутатів обласної ради та з урахуванням актуальності
нагальної проблеми, - підсумував головуючий, - у розділі "Різне"
запропоновано заслухати інформацію обласної державної адміністрації з
питання "Про ситуацію, що склалася на території Миколаївської області у
зв'язку з відключенням електроенергії".
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В обговоренні проекту порядку денного сесії взяли участь:
Демченко Т.В. (позафракційна), Підберезняк В.І. (фракція "ВО "Батьківщина"),
Смирнов О.М.- заступник голови обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного депутат обласної ради
Демченко Т.В. внесла пропозицію щодо включення до порядку XXVII сесії
обласної ради питання про Звернення до Президента України, Кабінету
Міністрів України стосовно вкрай незадовільної ситуації, яка склалася у зв'язку
з відключенням електроенергії на території Миколаївської області.
Пропозицію депутата Демченко Т.В. поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – немає
"утрималися" – 6
"не голосували" – 22
"всього" – 71.
Проект порядку денного та регламент роботи XХVII сесії обласної ради в
цілому затверджено одноголосно.
До порядку денного сесії включено такі питання:
1. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради
шостого скликання замість того, який вибув.
Доповідач: Обрубінська Л.О. - заступник голови
Миколаївської обласної виборчої комісії.
2. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2014 рік.
Доповідач: Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
3. Про внесення змін до рішень обласної ради від 17 жовтня 2014 року
№7 та №8.
Доповідач: Капуста М.О. - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
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4. Про затвердження Статуту Миколаївського обласного наркологічного
диспансеру – закладу комунальної власності області.
Доповідач: Капуста М.О. - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
5. Про призначення Черненко О.І. на посаду головного лікаря
Миколаївського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом –
закладу комунальної власності області.
Доповідач: Капуста М.О. - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
6. Про призначення Гриценка І.В. на посаду начальника Миколаївського
обласного бюро судово-медичної експертизи – закладу комунальної власності
області.
Доповідач: Капуста М.О. - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
7. Про призначення Мелашича О.А. на посаду генерального директора
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв».
Доповідач: Волошинович Е.П. - начальник управління
інфраструктури облдержадміністрації.
8. Про продовження строку дії Програми проведення приватизації майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області на 2012-2014 роки.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
9. Про внесення доповнень до Порядку оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
10. Про підтримку комунального
Миколаївської обласної ради.

підприємства

«Миколаївкнига»

Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
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11. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна
підприємства комунальної власності області «Фармація» зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну
власність територіальних громад області.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
12. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області у спільну власність територіальних громад Жовтневого району.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
13. Про звільнення Ткачика О.П. з посади директора Миколаївського
обласного комунального підприємства «Облпаливо».
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
14. Про виконання у 2014 році Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014» та
затвердження Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської
області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017».
Доповідач: Васильєва М.В. – в.о. директора департаменту
економічного розвитку, торгівлі та туризму
облдержадміністрації.
15. Про затвердження Статуту Миколаївської обласної бібліотеки для
юнацтва.
Доповідач: Поддубна Л.О. - в.о. начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
16. Про затвердження Статуту Миколаївської обласної бібліотеки для
дітей ім. В.О.Лягіна.
Доповідач: Поддубна Л.О. - в.о. начальника управління
культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
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17. Про затвердження Статуту Очаківської загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Мельніченко В.В - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.
18. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області у комунальну власність територіальної громади м.Миколаєва.
Доповідач: Мельніченко В.В - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.
19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року
№16 «Про вилучення земельної ділянки Вознесенської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради».
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.
20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 11 липня 2014 року
№1.
Доповідач: Аверкова С.В – заступник директора з
економічних питань обласного комунального
підприємства «Миколаївоблтеплоенерго».
21. Про внесення змін до Положення про обласний центр пошукових
досліджень та редакційно-видавничої діяльності.
Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
22. Про надання згоди ТОВ «Віп-Трейдер» на отримання спеціального
дозволу на користування надрами.
Доповідач: Рижков С.С. – голова постійної комісії обласної
ради з питань екології, охорони навколишнього
середовища та використання природних ресурсів.
23. Про надання у користування мисливських угідь товариству з
обмеженою відповідальністю мисливців та рибалок «Фазан».
Доповідач: Щербина І.О. – завідувач сектору з мисливських
питань Миколаївського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
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24. Про звіт
Фабрикової Т.М.

головного

редактора

газети

«Рідне

Прибужжя»

Доповідач: Фабрикова Т.М. - головний редактор газети
«Рідне Прибужжя».
25. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.
26. Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2015 рік.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.
27. Про ситуацію, що склалася на території Миколаївської області у
зв’язку з відключенням електроенергії.

Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради шостого
скликання замість того, який вибув.
Доповідач:

Обрубінська Л.О. - заступник голови Миколаївської
обласної виборчої комісії.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: одноголосно.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
Від імені депутатського корпусу обласної ради заступник голови обласної
ради Смирнов О.М. привітав Жовтоножка Р.О. з визнанням повноважень
депутата обласної ради шостого скликання, побажав успіхів у депутатській
діяльності на благо територіальних громад Миколаївської області. Вручив
Жовтоножку Р.О. посвідчення та значок депутата обласної ради.
2. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2014 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. - директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
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В обговоренні взяли участь:
Демченко Т.В. (позафракційна),
Татаренко О.І. (депутатська група "Єдність"), Гончаренко І.Ю. – перший
заступник голови
Врадіївської райдержадміністрації, Воронцов М.Ю.
(фракція Комуністичної
партії України), Підберезняк В.І. (фракція
"ВО "Батьківщина"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради
Демченко Т.В. порушено ряд питань, зокрема, щодо:
суми коштів обласного бюджету, використаної на ремонт доріг
Миколаївської області у 2014 році, та очікуваного фінансового ресурсу на 2015
рік;
використання коштів, запланованих та профінансованих на об'єкти,
видатки на які у 2014 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку;
оприлюднення відповідної інформації, із зазначенням обсягів фінансування та
конкретних об'єктів, у газеті Миколаївської обласної ради "Рідне Прибужжя" .
Враховуючи обговорення та пропозиції, внесені депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 66
"проти" – 1
"утрималися" – немає
"не голосували" – 4
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішень обласної ради від 17 жовтня 2014 року №7
та №8.
Доповідач: Капуста М.О. - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 67
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 4
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення №3 додається).
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4. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Статуту Миколаївського обласного наркологічного
диспансеру – закладу комунальної власності області.
Доповідач: Капуста М.О. - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 67
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 4
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення №4 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Про призначення Черненко О.І. на посаду головного лікаря
Миколаївського обласного центру з профілактики та боротьби зі
СНІДом – закладу комунальної власності області.
Доповідач: Капуста М.О. - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 67
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 4
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Про призначення Гриценка І.В. на посаду начальника Миколаївського
обласного бюро судово-медичної експертизи – закладу комунальної
власності області.
Доповідач: Капуста М.О. - начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.
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В обговоренні взяли участь: Пучков С.Є. (фракція Комуністичної
партії України), Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації, Гриценко І.В. – кандидат на посаду начальника
Миколаївського бюро судово-медичної експертизи – закладу комунальної
власності області, Індиков Я.В. (фракція "ВО "Батьківщина"), Овдієнко І.М.
(фракція
Комуністичної
партії України), Мартиросов С.В. (фракція
"ВО "Батьківщина"), Відяпін В.О. (депутатська група "Сильна
Миколаївщина"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 9
"утрималися" – 24
"не голосували" – 1
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 не прийнято).

7. СЛУХАЛИ:
Про призначення Мелашича О.А. на посаду генерального директора
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв».
Доповідач: Волошинович Е.П. - начальник управління
інфраструктури облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь:
Демченко Т.В. (позафракційна),
Волошинович Е.П. - начальник управління інфраструктури облдержадміністрації, Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Кулажкін С.В.
(депутатська група "Рідна Миколаївщина"), Голодницький О.Г. (депутатська
група "Єдність"), Індиков Я.В. (фракція "ВО "Батьківщина"), Бугаєнко Т.І.
(депутатська група "Єдність"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної
ради.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
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Підсумки голосування:
"за" – 65
"проти" – немає
"утрималися" – 5
"не голосували" – 1
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії Програми проведення приватизації майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області на 2012-2014 роки.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 70
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 1
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнень до Порядку оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 67
"проти" – немає
"утрималися" – 3
"не голосували" – 1
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).
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10. СЛУХАЛИ:
Про
підтримку
комунального
Миколаївської обласної ради.

підприємства

«Миколаївкнига»

Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 67
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 4
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
11. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна
підприємства комунальної власності області «Фармація» зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальних громад області.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 67
"проти" – немає
"утрималися" - немає
"не голосували" – 4
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається).
12. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
спільну власність територіальних громад Жовтневого району.
Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 67
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 4
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається).
13. СЛУХАЛИ:
Про звільнення Ткачика О.П. з посади директора
обласного комунального підприємства «Облпаливо».

Миколаївського

Доповідач: Відіна О.В. - начальник управління з питань
майна комунальної власності
облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 67
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 4
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Про виконання у 2014 році Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина-2014»
та затвердження Програми економічного
і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017».
Доповідач: Васильєва М.В. – в.о. директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та
туризму облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь:
Демченко Т.В.
(позафракційна),
Меріков В.І. – голова облдержадміністрації, Могилевська А.С. (фракція
Комуністичної партії України), Овдієнко І.М. (фракція Комуністичної партії
України),
Пучков С.Є.
(фракція
Комуністичної
партії
України),
Підберезняк В.І. (фракція "ВО "Батьківщина"), Кравченко А.М. (депутатська
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група
"Сильна
Миколаївщина"),
Гладун В.А.
Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.

(позафракційний),

У
ході обговорення проекту рішення депутатом обласної ради
Демченко Т.В. внесено пропозицію щодо необхідності доопрацювання та
внесення відповідних змін до тексту рішення;
заслуховування у І кварталі 2015 року звіту про виконання у 2014 році
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 20112014 роки "Миколаївщина-2014" за підсумками року.
Під час розгляду питання "Про виконання у 2014 році Програми
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014
роки «Миколаївщина-2014» та затвердження Програми економічного і
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017" депутатами обласної ради було порушено ряд
важливих питань, зокрема, щодо:
розміру заборгованості з виплати заробітної плати в області та кількості
працівників, яким заборговано такі виплати;
ситуації зі створенням на території Миколаївської області робочих місць
та їх середньообліковою кількістю;
доведення до відома жителів Миколаївської області інформації про
створення нових робочих місць із зазначенням конкретних підприємств;
детальної конкретизації заходів Програми, відповідальних виконавців та
строків виконання цих заходів;
інформування депутатів на сесії обласної ради про виконання основних
показників та заходів Програми двічі на рік за підсумками півріччя;
спрямування усіх фінансових ресурсів на:
максимальний захист малозахищених верств населення;
забезпечення харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах;
доступність закладів охорони здоров'я;
недопущення закриття загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних
закладів та закладів охорони здоров'я;
розроблення заходів зі створення обласного перинатального центру.
Депутати обласної ради звернули увагу на вкрай незадовільну ситуацію з
управління обласними комунальними підприємствами та організацію роботи
управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації, яка є
недостатньою у цьому напрямі.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
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Підсумки голосування:
"за" – 62
"проти" – немає
"утрималися" – 6
"не голосували" – 3
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається).
15. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Статуту Миколаївської обласної бібліотеки для
юнацтва.
Доповідач: Поддубна Л.О. - в.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 8
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Статуту Миколаївської обласної бібліотеки для дітей
ім.В.О.Лягіна.
Доповідач: Поддубна Л.О. - в.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 63
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 8
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається).
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17. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Статуту Очаківської загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І-ІІІ ступенів 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" – 8
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається).
18. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади м.Миколаєва.
Доповідач: Мельніченко В.В - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 61
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається).
19. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 року №16
«Про вилучення земельної ділянки Вознесенської загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної
ради».
Доповідач: Мельніченко В.В. - директор департаменту освіти,
науки та молоді облдержадміністрації.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 61
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається).
20. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 11 липня 2014 року №1.
Доповідач: Аверкова С.В – заступник директора з економічних
питань обласного комунального підприємства
«Миколаївоблтеплоенерго».
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 58
"проти" – немає
"утрималися" – 3
"не голосували" – 10
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається).
21. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Положення про обласний центр пошукових
досліджень та редакційно-видавничої діяльності.
Доповідач: Скиба С.І. – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь:
Демченко Т.В.
(позафракційна),
Симоненко О.І. (фракція Комуністичної партії України), Індиков Я.В.
(фракція "ВО "Батьківщина"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної
ради.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
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Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – 2
"не голосували" – 9
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається).
22. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди ТОВ «Віп-Трейдер» на отримання спеціального дозволу
на користування надрами.
Доповідач: Рижков С.С. – голова постійної комісії обласної
ради з питань екології, охорони навколишнього
середовища та використання природних ресурсів.
В обговоренні взяли участь: Сотський І.В. (депутатська група "Рідна
Миколаїщина"), Сказко І.Р. – заступник прокурора Миколаївської області,
Кузьмінський С.О. – директор Миколаївської філії ТОВ «Віп-Трейдер»,
Підберезняк В.І.
(фракція "ВО "Батьківщина"), Козловський Ю.А.
(депутатська група "Рідна Миколаїщина"), Смирнов О.М. – заступник голови
обласної ради.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 46
"проти" – 1
"утрималися" – 14
"не голосували" – 10
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 не прийнято).
23. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю мисливців та рибалок «Фазан».
Доповідач: Щербина І.О. – завідувач сектору з мисливських
питань Миколаївського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
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В обговоренні взяли участь: Ольшевський Ф.В. - (позафракційний),
Пєчка С.С. – виконуючий обов'язки
директора
ТОВ "Фазан",
Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 59
"проти" – 1
"утрималися" – 1
"не голосували" – 10
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається).
24. СЛУХАЛИ:
Про звіт головного редактора газети «Рідне Прибужжя» Фабрикової Т.М.
Доповідач: Фабрикова Т.М. - головний редактор газети
«Рідне Прибужжя».
В обговоренні взяли участь:
Бугаєнко Т.І. (депутатська група
"Єдність"), Смирнов О.М. – заступник голови обласної ради.
Заступник голови обласної ради Смирнов О.М. привітав головного
редактора газети "Рідне Прибужжя" Фабрикову Т.М. з днем народження.
Побажав іменинниці щастя і добра, родинного затишку та благополуччя і
вручив квіти.
Проведено голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 61
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 10
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається).
25. СЛУХАЛИ:
Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.
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Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 11
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається).
26. СЛУХАЛИ:
Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2015 рік.
Доповідач: Смирнов О.М. - заступник голови обласної ради.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 60
"проти" – немає
"утрималися" – немає
"не голосували" – 11
"всього" – 71.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається).
27. СЛУХАЛИ:
Про ситуацію, що склалася на території Миколаївської області у зв'язку з
відключенням електроенергії.
Інформує: Волошинович Е.П. - начальник управління
інфраструктури облдержадміністрації.
Виступаючий надав детальну інформацію, що склалася на сьогодні на
території Миколаївської області у зв'язку з відключенням електроенергії.
Підкреслив, що це пов'язано з надзвичайним станом справ в
електроенергетичній системі України.
Наголосив, що на сьогодні відкритим акціонерним товариством
"Електропостачальна компанія "Миколаївобленерго" розроблено графік
аварійного відключення електроенергії, згідно з яким адміністративнотериторіальні одиниці відключаються один раз на добу не більш як на
2,5 години. Це графік, який передбачає найбільш рівномірне відключення
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електроенергії на сьогодні, - підсумував промовець. Зазначив, що відповідний
документ роздано депутатам обласної ради, які присутні на сесії.
В обговоренні взяли участь:
Могилевська А.С. (фракція
Комуністичної партії України), Погорєлов В.Г. (позафракційний), Кротов А.О.
(депутатська група "Сильна Миколаївщина", Сотський І.В. (депутатська група
"Рідна Миколаївщина"), Кравченко М.А. (позафракційний), Казарін О.О.
(депутатська група "Рідна Миколаївщина"), Демченко Т.В. (позафракційна),
Мартиросов С.В. (фракція "ВО Батьківщина"), Підберезняк В.І. (фракція
"ВО Батьківщина"), Доценко Л.О. (депутатська група "Рідна Миколаївщина"),
Овдієнко І.М. (фракція Комуністичної партії України), Смирнов О.М. –
заступник голови обласної ради.
Інформацію
начальника
інфраструктури
Волошиновича Е.П. запропоновано взяти до відома.

облдержадміністрації

На сесії одноголосно прийнято Звернення депутатів Миколаївської
обласної ради до Президента України, Прем'єр-міністра України щодо
вирішення проблемних питань, пов'язаних із відключенням електричної
енергії у населених пунктах Миколаївської області.
До головуючого на сесії звернулася депутат обласної ради Демченко Т.В.
з депутатськими зверненнями щодо:
підготовки на наступну сесію обласної ради заходів з відзначення у
Миколаївській області 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 років;
відпрацювання облдержадміністрацією спільно зі службою автомобільних доріг
у Миколаївській області заходів з утримання доріг державного та місцевого
значення на території Миколаївської області для забезпечення їх безпечної
експлуатації, приведення до належного санітарного стану узбіч автомобільних
доріг із залученням усіх зацікавлених суб'єктів господарювання, органів
місцевої влади та подальшим їх затвердженням на сесії обласної ради;
необхідності відпрацювання заходів продовольчої безпеки Миколаївської
області на 2015 рік;
можливості закупівлі за кошти обласного бюджету певних обсягів зерна з
метою утримання у Миколаївській області стабільної ціни на хліб.
До головуючого на сесії звернулася також заступник голови
облдержадміністрації Янішевська О.А. з пропозицією щодо заслуховування на
сесіях обласної ради звітів керівників відповідних обласних комунальних
підприємств про їх фінансово-господарську діяльність.
Підбиваючи підсумки роботи ХXVII сесії обласної ради шостого
скликання, заступник голови обласної ради Смирнов О.М. звернувся до
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присутніх у сесійному залі депутатів та запрошених з поздоровленням у
переддень Нового 2015 року та Різдва Христового. Побажав усім святкового
настрою, родинного затишку і тепла, успіхів у справах робочих і в особистому
житті, доброго, щедрого, успішного Нового року.
На цьому роботу пленарного засідання обласної ради оголошено
завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Заступник голови
обласної ради

Федулова 37 01 63

О.М.Смирнов

