
 
 

УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 

Від 23 грудня 2020 року № 3 

          м.Миколаїв         

Третя позачергова сесія  

восьмого скликання 

Місце проведення: 

сесійний зал обласної ради 

Початок: 10 година 

 

 Перед початком роботи пленарного засідання голова обласної ради 

Замазєєва Ганна обґрунтувала необхідність проведення третьої позачергової 

сесії обласної ради, яке пов'язане з невідкладністю прийняття обласного 

бюджету Миколаївської області на 2021 рік, затвердженням цільових обласних 

програм та ефективним використанням коштів, виділених на їх реалізацію у 

2021 році. 
 

Далі проведено реєстрацію депутатів обласної ради, присутніх у 

сесійному залі обласної ради, за допомогою електронної системи для 

голосування. 

 

Всього обрано депутатів - 64  

Зареєструвалися на сесії - 56 

Відсутні з поважних причин - 8 

 

Третю позачергову сесію Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання оголошено відкритою. 

 

(Лунає Державний Гімн України) 

 

Запрошені: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, 

представники засобів масової інформації та працівники виконавчого апарату 

обласної ради. 

 

 Головуюча Замазєєва Ганна повідомила, що у роботі сесії бере участь 

народний депутат України Негулевський Ігор. 

 

 Склад секретаріату сесії у кількості двох депутатів: Калюжна Оксана 

(Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"), Сіроштан 
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Олександр (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя") затверджено одноголосно. 

 

Перед обговоренням порядку денного третьої позачергової сесії обласної 

ради восьмого скликання запропоновано проголосувати його за основу за 

допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 54 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 2 

"всього" – 57. 

 

Під час обговорення порядку денного третьої позачергової сесії обласної 

ради депутатами обласної ради було внесено ряд суттєвих пропозицій, які 

стосувалися, безпосередньо, питань, запропонованих до розгляду на 

пленарному засіданні обласної ради. Зокрема, депутат обласної ради 

Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії  

"Європейська солідарність") запропонувала виключити з проєкту порядку 

денного такі питання: 

 

"Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання". 

 

"Про внесення змін до Положення про постійні комісії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання". 

 

"Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та 

підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 

роки та надання населенню області медичних послуг, понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення". 

Пропозицію депутата обласної ради Москаленко Вікторії проголосовано 

за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 10 

"проти" – 23 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 19 

"всього" – 57. 
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Депутат обласної ради Кухта Іван (Миколаївська обласна організація 

політичної партії "Слуга народу") запропонував включити до розділу "Різне" 

порядку денного сесії питання про передачу майна КП "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради, яке розглядалося на сесії 

обласної ради у жовтні 2020 року, але не було підтримано більшістю депутатів 

від загального складу ради. 

 

Пропозицію депутата обласної ради Кухти Івана поставлено на 

голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 52 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 57. 

 

Депутат обласної ради Солтис Олег (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") вніс 

пропозицію заслухати перед розглядом питання "Про обласний бюджет 

Миколаївської області на 2021 рік" звіт головних розпорядників коштів 

обласного бюджету за 2020 рік. 

 

Пропозицію депутата обласної ради Солтиса Олега поставлено на 

голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 15 

"проти" – 14 

"утримались" – 13 

"не голосували" - 15 

"всього" – 57. 

 

Депутат обласної ради Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") звернувся з 

пропозицією стосовно включення до розділу "Різне" порядку денного сесії 

питання щодо завершення ремонтних робіт у радіологічному відділенні                  

КНП "Миколаївський  обласний центр онкології" Миколаївської обласної ради; 

запропонував також змінити черговість розгляду питань порядку денного, 

зокрема, питання № 40 "Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

Миколаївської обласної ради восьмого скликання" розглянути під № 2 у 

порядку денному сесії. 

Пропозиції депутата обласної ради Олабіна Вадима поставлено на 

голосування за допомогою електронної системи для голосування. 
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Підсумки голосування: 

 

1) за пропозицію щодо включення до порядку денного сесії питання про 

завершення ремонтних робіт у радіологічному відділенні КНП "Миколаївський  

обласний центр онкології" Миколаївської обласної ради: 

 

"за" – 45 

"проти" – 1 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 4 

"всього" – 57. 

 

2) за пропозицію щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного 

сесії: 

 

"за" – 28 

"проти" – 5 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 15 

"всього" – 57. 

 

Депутат обласної ради Козлов Олег (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") вніс 

пропозицію стосовно включення до розділу "Різне" порядку денного сесії 

питання "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання до Кабінету Міністрів України щодо вжиття термінових заходів з 

метою захисту життя і здоров’я людей та забезпечення населення вакциною 

проти COVID-19". 

 

Пропозицію депутата обласної ради Козлова Олега поставлено на 

голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 1 

"утримались" – 14 

"не голосували" - 8 

"всього" – 56. 

 

Депутат обласної ради Федорова Світлана (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край") запропонувала виключити з порядку 



5 

 

денного питання "Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 

розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 

2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення" та залишити нині діючу редакцію цієї Програми. 

 

Пропозицію депутата обласної ради Федорової Світлани поставлено на 

голосування за допомогою електронної системи для голосування.. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 7 

"утримались" – 15 

"не голосували" - 9 

"всього" – 57. 

 

Депутат обласної ради Ясинський Олександр (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") 

запропонував включити до розділу "Різне" порядку денного сесії питання про 

передачу комунальних закладів та їх майна у комунальну власність об'єднаних 

територіальних громад Миколаївської області. 

 

Пропозицію депутата обласної ради Ясинського Олександра поставлено 

на голосування за допомогою електронної системи для голосування.. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 2 

"утримались" – 11 

"не голосували" - 18 

"всього" – 57. 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя") внесла 

пропозицію виключити з порядку денного сесії питання № 2 "Про затвердження 

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно" та 

питання № 3 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2021 рік" у зв'язку з надважливістю обох цих питань 

та необхідністю їх детального розгляду на засіданні профільної постійної 

комісії обласної ради. 

Запропонувала внести ці питання на розгляд наступної сесії обласної 

ради. 
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Водночас депутат обласної ради Демченко Тетяна наголосила на 

необхідності заслуховування на сесії обласної ради звіту обласної державної 

адміністрації та керівництва КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 

Миколаївської обласної ради щодо використання коштів, виділених протягом 

останніх років на розбудову цього комунального підприємства. 

 

Пропозиції, внесені депутатом обласної ради Демченко Тетяною 

поставлено на голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

 

1) за пропозицію щодо виключення з порядку денного сесії питання № 2: 

 

"за" – 15 

"проти" – 10 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 25 

"всього" – 57. 

 

2) за пропозицію щодо виключення з порядку денного сесії питання № 3: 

 

"за" – 15 

"проти" – 11 

"утримались" – 13 

"не голосували" - 18 

"всього" – 57. 

 

3) за пропозицію щодо заслуховування на сесії обласної ради звіту 

стосовно аеропорту: 

 

"за" – 13 

"проти" – 11 

"утримались" – 9 

"не голосували" - 24 

"всього" – 57. 

 

Депутат обласної ради Закусілов Андрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), підкреслив, що питання порядку 

денного № 18 "Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку 

та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 

роки та надання населенню області медичних послуг, понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення" внесено на розгляд сесії з порушенням вимог статті 28 Регламенту 
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Миколаївської обласної ради восьмого скликання, оскільки не було розглянуто 

на засіданні профільної постійної комісії обласної ради. 

Обґрунтував необхідність зняття цього питання з розгляду на сесії, 

зазначивши, що у Програмі не враховано доплати лікарям, які працюють з 

хворими на COVID-19. 

 

Пропозицію депутата обласної ради Закусілова Андрія поставлено на 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 27 

"проти" – 12 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 10 

"всього" – 56. 

 

Депутат обласної ради Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край") запропонував розглянути на третій 

позачерговій сесії лише невідкладні питання, до яких відносяться обласний 

бюджет та обласні програми, а решту питань внести на розгляд чергової сесії 

обласної ради. 

У зв'язку з цим вніс пропозицію залишити обласні програми, які є 

діючими протягом 2021-2022 років включно, та виключити з проєкту порядку 

денного такі питання: 

 

"Про призначення Лосицької В.В. на посаду директора                                     

КНП "Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної 

медицини" Миколаївської обласної ради". 

 

"Про внесення змін до Положення про постійні комісії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання". 

 

"Про продовження договорів оренди комунального майна". 

 

Пропозиції депутата обласної ради Кормишкіна Юрія поставлено на 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

 

1) за пропозицію щодо зняття з розгляду на сесії нових обласних програм: 

 

"за" – 26 

"проти" – 6 

"утримались" – 10 
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"не голосували" - 14 

"всього" – 56. 

 

2) за пропозицію щодо виключення з порядку денного сесії питань                        

№ 38, 40, 41: 

 

"за" – 17 

"проти" – 13 

"утримались" – 11 

"не голосували" - 15 

"всього" – 56. 

 

Запропоновано затвердити порядок денний третьої позачергової сесії 

обласної ради в цілому з урахуванням пропозицій, внесених депутатами в ході 

обговорення: 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 10 

"всього" – 57. 

 

 

До порядку денного третьої позачергової сесії  Миколаївської обласної 

ради восьмого скликання включено такі питання: 
 

1. Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання. 

2. Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2027 року включно. 

3. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2021 рік. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Гейко Оксана – в.о. директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гейко Оксана – в.о. директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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4. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

5. Про затвердження обласної Програми увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, жертв воєн та 

політичних репресій у Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

6. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми підтримки 

вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження  та популяризації 

української книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

 

7. Про внесення змін та доповнень до  обласної Програми підтримки 

засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки. 

8. Про затвердження обласної  Програми "Культура Миколаївщини" на 

2021-2023 роки. 

9. Про внесення змін до обласної  Цільової національно-культурної 

програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин у Миколаївській області" на  2019-2021 роки. 

                  Доповідач: Гейко Оксана – в.о. директора департамент 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Іваненко Олена – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Іваненко Олена – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Іваненко Олена – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Бойченко Віталій – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Бойченко Віталій – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації. 
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10. Про затвердження Регіональної цільової соціальної програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа в Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

11. Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей 

Миколаївської області "Дитинство" на 2021-2023 роки. 

12. Про затвердження Регіонального плану дій з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей в Миколаївській області                     

на 2021-2023 роки. 

13. Про затвердження обласної Програми часткового відшкодування 

кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді                

на 2021-2023 роки. 

14. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку 

систем зовнішнього освітлення населених пунктів Миколаївської області на 

період до 2025 року. 

15. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми 

енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії на період            

до 2025 року. 

16. Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на 2021-2027 роки. 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гладков Євген – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гладков Євген – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гладков Євген – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Каражей Олександр – начальник управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 
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17. Про внесення змін та доповнень  до Цільової програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

18. Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та 

підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 

роки та надання населенню області медичних послуг, понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення. 

19. Про внесення змін до Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2018-2023 роки. 

20. Про внесення змін до Регіональної програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування  Миколаївської області на 2020-2022 роки. 

21. Про продовження строку дії на період до 2021 року включно 

Програми розвитку Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської обласної ради на 2017-2020 роки. 

22. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту 

населення "Турбота" на період до 2023 року включно. 

23. Про затвердження обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на 

період до  2023 року включно. 

                  Доповідач: Пронін Євген – начальник управління з питань 

цивільного захисту  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Рачковський Сергій – директор СКФГО 

"Миколаївський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі". 

                  Доповідач: Сікорський Сергій – в.о. начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Барна Федір - директор КП "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
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24. Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї 

та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

25. Про затвердження Програми зайнятості населення Миколаївської 

області на період до 2023 року включно. 

26. Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища в Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

27. Про внесення змін до обласної Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

28. Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2021-2025 роки. 

29. Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень 

на 2021 - 2023 роки. 

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

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

31. Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання 

молоді Миколаївської області на 2021- 2023 роки. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана –директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і 

науки  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Білосвіт Денис – заступник начальника управління 

капітального будівництва облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 
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32. Про затвердження обласної  Програми підтримки та розвитку молоді  

Миколаївщини на 2021-2023 роки. 

33. Про затвердження Програми розвитку туризму і курортів 

Миколаївської області на 2021-2023 роки. 

34. Про затвердження обласної Програми створення (функціонування) 

служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 2021-2024 роки. 

35. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік. 

36. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

37. Про зміну типу та назви Комунального вищого навчального закладу 

"Первомайський медичний коледж" та затвердження його Статуту. 

38. Про призначення Лосицької В.В. на посаду директора                         

КНП "Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної 

медицини" Миколаївської обласної ради. 

39. Про план роботи Миколаївської обласної ради восьмого скликання на 

2021 рік.  

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Григор’єва Світлана – в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Іщенко Вадим - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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40. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання. 

41. Про продовження договорів оренди комунального майна. 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

42. Про внесення змін до рішення обласної ради від 02 жовтня 2020 року 

№ 1. 

 

43. Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках 

Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно. 

 

 

44. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання до Кабінету Міністрів України щодо вжиття термінових заходів з 

метою захисту життя і здоров’я людей та забезпечення населення вакциною 

проти COVID-19. 

 

 

45. Про внесення змін до складу Комісії з питань забезпечення житлом 

громадян та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та 

перебувають на квартирному обліку. 

 

 

 Перед розглядом питань порядку денного третьої позачергової сесії 

обласної ради перший заступник голови обласної ради Фроленко Володимир 

повідомив про створення у Миколаївській обласній раді депутатської фракції 

від Миколаївської регіональної організації політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя" у кількості 18 депутатів. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання. 

В обговоренні взяли участь: Нерода Руслан (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "За майбутнє"), Солтис Олег (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Кім Віталій – голова облдержадміністрації, Фроленко Володимир – перший 

заступник голови обласної ради, Москаленко Вікторія (Миколаївська 

територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 

Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш 

край"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної 

ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 34 

"проти" – 6 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 15 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 

2027 року включно. 

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кормишкін 

Юрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"), Волков 

Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), 

Фроленко Володимир – перший заступник голови обласної ради, Талпа 

Михайло (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Кім Віталій – голова облдержадміністрації, 

Шульгач Сергій (Миколаївська обласна організація політичної партії 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Гейко Оксана – в.о. директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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"Пропозиція"), Бойко Валентин (Миколаївська обласна організація політичної 

партії "Пропозиція"),  Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної 

ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 2 

"утримались" – 6 

"не голосували" - 6 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Миколаївської області на 2021 рік. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Воробйова 

Алла (Миколаївська територіальна організація політичної партії "Європейська 

солідарність"), Ясинський Олександр (Миколаївська регіональна організація 

політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – 

голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 38 

"проти" – 1 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 16 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається та формується в окрему справу). 

                  Доповідач: Гейко Оксана – в.о. директора департаменту 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

у Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

 

В обговоренні взяли участь: Закусілов Андрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), Нерода Руслан (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "За майбутнє"), Замазєєва Ганна – голова 

обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної Програми увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, жертв воєн та 

політичних репресій у Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва 

Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

 

                  Доповідач: Гейко Оксана – в.о. директора департамент 

економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Іваненко Олена – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  облдержадміністрації. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу). 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми підтримки 

вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження  та популяризації 

української книги у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 9 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу). 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до  обласної Програми підтримки засобів 

масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки. 

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Москаленко 

                  Доповідач: Іваненко Олена – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Іваненко Олена – в.о. начальника управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  облдержадміністрації. 
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Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Ясинський 

Олександр (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"), Мосін Олександр (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Пропозиція"), Шульгач Сергій (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Замазєєва Ганна – голова 

обласної ради. 

 

У ході обговорення проєкту рішення обласної ради депутатами обласної 

ради порушено ряд важливих питань та внесено конкретні пропозиції, а саме: 

 

депутат обласної ради Демченко Тетяна порушила питання щодо суми 

коштів, передбаченої на висвітлення діяльності облдержадміністрації та 

обласної ради. 

Запропонувала 1,5 млн гривень, які виділяються на висвітлення 

діяльності  обласної ради, були пропорційно розподілені між 64-ма депутатами 

обласної ради на висвітлення депутатської діяльності; 

 

депутат обласної ради Москаленко Вікторія внесла пропозицію направити 

1 млн 200 тис. гривень на доплату лікарям, які зайняті лікуванням хворих на 

COVID-19; 

зменшити суму коштів, передбачену на висвітлення діяльності 

облдержадміністрації та обласної ради, до 300,0 тис. гривень кожному 

розпоряднику коштів обласного бюджету; 

 

депутат обласної ради Олабін Вадим підтримав пропозицію, внесену 

депутатом Демченко Тетяною, та запропонував із 1,5 млн гривень, 

передбачених на висвітлення діяльності обласної ради, 1/3 суми коштів надати 

керівництву обласної ради, а 2/3 суми пропорційно розподілити між депутатами 

обласної ради; 

 

депутат обласної ради Ясинський Олександр вніс пропозицію зменшити 

суму коштів, передбачену на висвітлення діяльності облдержадміністрації, до 

500,0 тис. гривень, а 1,5 млн гривень спрямувати на медицину. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної 

ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 26 

"проти" – 3 

"утримались" – 8 
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"не голосували" - 20 

"всього" – 57. 

 

Запропоновано повторно поставити проєкт рішення обласної ради на 

голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 32 

"проти" – 2 

"утримались" – 7 

"не голосували" - 16 

"всього" – 57. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна запропонувала повернутися до цього питання 

трохи згодом. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної  Програми "Культура Миколаївщини" на 2021-

2023 роки. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Іванова 

Надія (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"), Солтис 

Олег (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Ясинський Олександр (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Москаленко 

Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва 

Ганна – голова обласної ради. 

 

Під час обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради 

порушено ряд актуальних питань та внесено суттєві пропозиції, зокрема: 

 

депутат обласної ради Олабін Вадим порушив питання щодо суми коштів, 

передбаченої в обласній Програмі "Культура Миколаївщини" на 2021-2023 роки, 

на пам'ятники воїнам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни; 

 

                  Доповідач: Бойченко Віталій – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації. 
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депутат обласної ради Ясинський Олександр закликав припинити 

практику прийняття нових обласних програм без заслуховування звітів про 

виконання попередніх програм. 

Порушив питання щодо перспектив завершення ремонту пам'ятника 

воїнам-визволителям у с.Нечаяне Миколаївського району Миколаївської 

області; 

 

депутат обласної ради Москаленко Вікторія порушила резонансну 

проблему, яка стосується Скіфського кургану, що розташований у с. Скобелеве 

Казанківського району Миколаївської області. Запропонувала передбачити в 

обласній Програмі "Культура Миколаївщини" фінансування заходів, 

спрямованих на музеїфікацію пам'ятника археології – Скіфського кургану; 

 

депутат обласної ради Демченко Тетяна внесла пропозицію щодо 

передбачення в обласній Програмі коштів на ремонт Кургану Слави у м.Нова 

Одеса та меморіального комплексу у с.Ковалівка Миколаївського району 

Миколаївської області в сумі по 1,0 млн гривень на кожний пам'ятник. 

 

З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної 

ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 35 

"проти" – 3 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 18 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу). 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласної  Цільової національно-культурної програми 

"Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності 

національних меншин у Миколаївській області" на  2019-2021 роки. 

В обговоренні взяли участь: Ясинський Олександр (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Бойченко Віталій – в.о. начальника управління 

культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 41 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 16 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу). 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Регіональної цільової соціальної програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з 

їх числа в Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Москаленко 

Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва 

Ганна – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення депутат обласної ради Москаленко Вікторія порушила 

питання щодо відсутності фінансування (співфінансування) з обласного 

бюджету заходів Програми, що розглядається сьогодні на сесії. 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна запропонувала надати депутатам 

обласної ради чітку інформацію про використання коштів державної субвенції 

на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 
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"не голосували" - 11 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу). 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей 

Миколаївської області "Дитинство" на 2021-2023 роки. 

 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 50 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу). 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Регіонального плану дій з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей в Миколаївській області                     

на 2021-2023 роки. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 1 

"утримались" – 0 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації. 
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"не голосували" - 11 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу). 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної Програми часткового відшкодування                      

кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді  на 

2021-2023 роки. 

 

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), Замазєєва Ганна – голова обласної 

ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 8 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу). 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку систем 

зовнішнього освітлення населених пунктів Миколаївської області на період 

до 2025 року. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

 

                  Доповідач: Гладков Євген – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гладков Євген – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу). 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми енергозбереження 

та розвитку альтернативних джерел енергії на період до 2025 року. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 10 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу). 

 

 Головуюча Замазєєва Ганна запропонувала повернутися до голосування з 

питання № 7 "Про внесення змін та доповнень до  обласної Програми 

підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

на 2017-2021 роки". 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 19 

                  Доповідач: Гладков Євген – начальник управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 
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"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу). 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської 

області на 2021-2027 роки. 

 

В обговоренні взяли участь: Крет Юрій (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Ряжських 

Алла (Миколаївська територіальна організація політичної партії "Європейська 

солідарність"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 13 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу). 

 

У роботі сесії оголошено перерву. 

Після перерви. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень  до Цільової програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

                  Доповідач: Каражей Олександр – начальник управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Пронін Євген – начальник управління з питань 

цивільного захисту  облдержадміністрації. 
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Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 53. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу). 

 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку та 

підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-

2022 роки та надання населенню області медичних послуг, понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування 

населення. 

 

В обговоренні взяли участь: Шабільянова Ірина (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Слуга народу"), Пліткін Олександр 

(Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"), Федорова 

Світлана (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш край"), 

Закусілов Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш 

край"), Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів облдержадміністрації, 

Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

 Під час обговорення проєкту рішення депутати обласної ради Федорова 

Світлана  та Закусілов Андрій запропонували передбачити в обласній Програмі 

розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 

2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг, понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування, 

населення кошти на доплату медичним працівникам. Зокрема, депутат 

Закусілов Андрій вніс пропозицію стосовно зазначення конкретної суми 

доплати медичним працівникам на перше півріччя, а саме: 50 млн гривень; 

запропонував  виключити з тексту Програми слова "у межах наявного 

фінансового ресурсу". 

 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 
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Депутат обласної ради Демченко Тетяна порушила питання щодо 

необхідності доплати усім медичним працівникам, а не тільки тим, які 

працюють з хворими на COVID-19. Запропонувала доповнити проєкт рішення 

словами "та інші медичні працівники". 

 

Враховуючи пропозиції депутатів, внесені під час обговорення, проведено 

поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 17 

"всього" – 55. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу). 

 

 

19. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Цільової регіональної програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-

побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2018-2023 роки. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 53 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 1 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається та формується в окрему справу). 

 

 

 

 

        

           Доповідач: 

Рачковський Сергій – директор СКФГО 

"Миколаївський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі". 
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20. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування  Миколаївської області на 2020-2022 роки. 

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим  (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Демченко 

Тетяна (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Невеселий Владислав(Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Слуга народу"), Шульгач Сергій (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Замазєєва Ганна – голова 

обласної ради. 

 

Враховуючи пропозиції депутатів, внесені під час обговорення, проведено 

поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 52 

"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 4 

"всього" – 57. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається та формується в окрему справу). 

 

 

21. СЛУХАЛИ: 

 

Про продовження строку дії на період до 2021 року включно Програми 

розвитку Комунального підприємства "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської обласної ради на 2017-2020 роки. 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кім    

Віталій – голова облдержадміністрації, Невеселий Владислав (Миколаївська 

обласна організація політичної партії "Слуга народу"), Демченко Тетяна 

(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Талпа Михайло (Миколаївська територіальна 

                  Доповідач: Сікорський Сергій – в.о. начальника управління 

інфраструктури облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Барна Федір - директор КП "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради. 
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організація політичної партії "Європейська солідарність"), Замазєєва Ганна – 

голова обласної ради. 

 

У ході обговорення депутат обласної ради Олабін Вадим порушив 

питання про звіт керівника КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" щодо 

використання коштів протягом 5-ти останніх років та запропонував передати 

його у  державну власність. 

Голова обласної ради Замазєєва Ганна запропонувала профільній 

постійній комісії розглянути питання про бізнес-план КП "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" та строк досягнення його беззбитковості. 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна порушила перед головою 

облдержадміністрації питання щодо забезпечення надання чіткого звіту про 

ситуацію в КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". Наголосила, що це 

питання неодноразово вносилося на розгляд сесії обласної ради, але, на жаль, 

депутати ні разу не почули відповіді на питання, яким чином були використані 

кошти, виділені на розбудову цього комунального підприємства, та яка 

подальша перспектива його функціонування. 

 

 Перший заступник голови обласної ради Фроленко Володимир 

запропонував, щоб процедура передачі техніки КП "Миколаївський 

міжнародний аеропорт" здійснювалася робочою групою за участю депутатів 

Миколаївської обласної ради. 

Підтримав пропозицію депутата Олабіна Вадима щодо надання депутатам 

обласної ради звіту КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" щодо 

використання коштів протягом останніх років. 

 

Враховуючи пропозиції депутатів, внесені під час обговорення, проведено 

поіменне голосування за допомогою електронної системи для голосування за 

прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 37 

"проти" – 2 

"утримались" – 5 

"не голосували" - 12 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається та формується в окрему справу). 
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22. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 

"Турбота" на період до 2023 року включно. 

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Фроленко 

Володимир – перший заступник голови обласної ради, Замазєєва Ганна – голова 

обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 1 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 5 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається та формується в окрему справу). 

 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на 

період до  2023 року включно. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається та формується в окрему справу). 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
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24. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Соціальної комплексної програми підтримки сім’ї та 

дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 49 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається та формується в окрему справу). 

 

 

25. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми зайнятості населення Миколаївської області 

на період до 2023 року включно. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 5 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається та формується в окрему справу). 

 

 

 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
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26. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в Миколаївській області на 2021-2023 роки. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 52 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається та формується в окрему справу). 

 

 

27. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Миколаївської області на 2019-2023 роки. 

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Олабін 

Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 55 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 1 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається та формується в окрему справу). 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Єльчієва Оксана –директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 
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28. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми розвитку освіти Миколаївської області на 

2021-2025 роки. 

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), Демченко Тетяна (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Кім Віталій – голова облдержадміністрації, Ясинський Олександр 

(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Фроленко Володимир – перший заступник голови 

обласної ради, Калюжна Оксана (Миколаївська обласна організація політичної 

партії "За майбутнє"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проєкту рішення депутат Кормишкін Юрій уточнив 

стосовно виділення коштів для завершення підготовки фахівців для 

агропромислового комплексу (на умовах регіонального замовлення). 

 

Відповідь щодо внесення змін до проєкту рішення стосовно урахування 

коштів надала директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

Удовиченко Олена. 

 

Одним із питань, яке  порушила депутат обласної ради Демченко Тетяна, 

було питання щодо подальшого функціонування та/або закриття у 2021 році 

закладів освіти інтернатного типу обласної комунальної власності. Депутат 

звернулася до голови обласної ради та членів постійних комісій обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту 

прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності;  з 

питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст миколаївської 

області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та 

архітектури запропонувала вивчити, запропонувавши вивчити зазначене вище 

питання з виїздом на місце - до інтернатів, які пропонуються до закриття. 

 

Головуюча висловила погодження стосовно озвученої пропозиції.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 43 

"проти" – 0 

                  Доповідач: Удовиченко Олена – директор департаменту освіти і 

науки  облдержадміністрації. 
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"утримались" – 7 

"не голосували" - 6 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається та формується в окрему справу). 

 

 

29. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми забезпечення виконання судових рішень на 

2021 - 2023 роки. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 50 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 6 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається та формується в окрему справу). 

 

 

30. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

В обговоренні взяли участь: Москаленко Вікторія (Миколаївська 

територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 

Воробйова Алла (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 41 

                  Доповідач: Білосвіт Денис – заступник начальника управління 

капітального будівництва облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 
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"проти" – 0 

"утримались" – 1 

"не голосували" - 13 

"всього" – 55. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається та формується в окрему справу). 

 

 

31. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання молоді 

Миколаївської області на 2021- 2023 роки. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 13 

"всього" – 55. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається та формується в окрему справу). 

 

 

32. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної  Програми підтримки та розвитку молоді  

Миколаївщини на 2021-2023 роки. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 39 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 
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"не голосували" - 16 

"всього" – 55. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається та формується в окрему справу). 

 

 

33. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Програми розвитку туризму і курортів Миколаївської 

області на 2021-2023 роки. 

 

В обговоренні взяли участь: Ряжських Алла (Миколаївська територіальна 

організація політичної партії "Європейська солідарність"), Шульгач Сергій 

(Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Кара 

Альона (Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"), 

Талпа Михайло (Миколаївська територіальна організація політичної партії 

"Європейська солідарність"), Кім Віталій – голова облдержадміністрації, 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Кормишкін 

Юрій запропонував у завданнях і заходах Програми прописати "у межах 

наявного фінансового ресурсу", не зазначаючи конкретну суму коштів, а 10 млн 

гривень, які передбачено на фінансування Програми, спрямувати на боротьбу з 

COVID-19. 

Пропозицію депутата Кормишкіна Юрія проголосовано за допомогою 

електронної системи для голосування. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 23 

"проти" – 9 

"утримались" – 8 

"не голосували" - 16 

"всього" – 56. 

 

Враховуючи пропозиції, внесені в ході обговорення, проведено поіменне 

голосування за допомогою електронної системи для голосування за прийняття 

проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації. 
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"утримались" – 1 

"не голосували" - 19 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається та формується в окрему справу). 

 

 

34. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження обласної Програми створення (функціонування) служби 

містобудівного кадастру Миколаївської області на 2021-2024 роки. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 9 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається та формується в окрему справу). 

 

 

35. СЛУХАЛИ: 

 

Про обласний бюджет Миколаївської області на 2021 рік. 

В обговоренні взяли участь: Крет Юрій (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Козлов 

Олег (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Кормишкін Юрій (Миколаївська обласна організація 

політичної партії "Наш край"), Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Олабін 

Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Кім Віталій – голова облдержадміністрації, Волков  

Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), 

Федорова Світлана (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш 

край"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Григор’єва Світлана – в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Іщенко Вадим - директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації. 
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 Під час активного обговорення проєкту рішення депутатами обласної 

ради порушено ряд важливих питань та внесено конкретні пропозиції. 

 Зокрема, депутат обласної ради Козлов Олег вніс пропозицію стосовно 

доповнення підпункту 6 пункту 12 реченням такого змісту:  

 

"розглянути інформацію головних розпорядників коштів обласного 

бюджету про виконання бюджетних програм на засіданнях профільних 

постійних комісій обласної ради". 

 

Депутат обласної ради Демченко Тетяна звернула увагу на декілька 

серйозних моментів у проєкті обласного бюджету Миколаївської області на 

2021 рік та запропонувала: 

 

1) притягнути до відповідальності, у тому числі аж до звільнення із 

займаних посад, керівників, які недбало ставляться до використання державних 

субвенцій у повному обсязі; 

 

2) ретельно переглянути видаткову частину обласного бюджету та 

спрямувати кошти видаткової частини на галузь охорони здоров'я. Кошти 

обласного бюджету, виділені КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", на 

висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради, Старофлотські 

казарми, спрямувати на медицину. 

 

Депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував облдержадміністрації 

із залученням депутатів обласної ради відпрацювати комплекс заходів щодо 

зменшення видаткової частини обласного бюджету та  ефективного 

використання коштів обласного бюджету Миколаївської області. 

 

У зв'язку з цим обласною радою надано таке протокольне доручення: 
 

Обласній державній адміністрації відпрацювати комплекс заходів щодо 

ефективного  використання видаткової  частини обласного бюджету. 
 

Депутат обласної ради Федорова Світлана повідомила, що згідно зі 

статтею 591 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" заявляє 

про конфлікт інтересів під час прийняття рішення "Про обласний бюджет 

Миколаївської області на 2021 рік". 
 

Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 48 

"проти" – 1 

"утримались" – 3 
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"не голосували" - 4 

"всього" – 56. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається та формується в окрему справу). 

 
 

36. СЛУХАЛИ: 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 55. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається та формується в окрему справу). 

 

 

37. СЛУХАЛИ: 

 

Про зміну типу та назви Комунального вищого навчального закладу 

"Первомайський медичний коледж" та затвердження його Статуту. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 55. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається та формується в окрему справу). 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації. 
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38. СЛУХАЛИ: 

 

Про призначення Лосицької В.В. на посаду директора                                

КНП "Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної 

медицини" Миколаївської обласної ради. 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва 

Ганна – голова обласної ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 51 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 4 

"всього" – 55. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається та формується в окрему справу). 

 

 

39. СЛУХАЛИ: 

 

Про план роботи Миколаївської обласної ради восьмого скликання                     

на 2021 рік.  

 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Ясинський 

Олександр (Миколаївська регіональна організація політичної партії 

"Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

У ході обговорення депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував 

включити до проєкту рішення "Про план роботи Миколаївської обласної ради 

восьмого скликання  на 2021 рік" питання "Про звіт облдержадміністрації", із 

зазначенням дати: лютий 2021 року. 

 

 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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Депутат обласної ради Ясинський Олександр вніс пропозицію включити 

до плану роботи Миколаївської обласної ради восьмого скликання  на 2021 рік 

питання "Про звіт голови Миколаївської обласної ради", із зазначенням дати: 

грудень 2021 року. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 44 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 9 

"всього" – 55. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 39 додається та формується в окрему справу). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Миколаївської 

обласної ради восьмого скликання. 

В обговоренні взяли участь: Калюжна Оксана (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "За майбутнє"), Олабін Вадим (Миколаївська 

регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 

Шульгач Сергій (Миколаївська обласна організація політичної партії 

"Пропозиція"), Мосін Олександр (Миколаївська обласна організація політичної 

партії "Пропозиція"), Кім Віталій – голова облдержадміністрації, Пересунько 

Руслан (Миколаївська територіальна організація політичної партії "Європейська 

солідарність"), Закусілов Андрій (Миколаївська обласна організація політичної 

партії "Наш край"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

Враховуючи пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту 

рішення обласної ради, проведено поіменне голосування за допомогою 

електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення обласної 

ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 36 

"проти" – 0 

"утримались" – 2 

"не голосували" - 15 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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"всього" – 53. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 40 додається та формується в окрему справу). 

 

 

41. СЛУХАЛИ: 

 

Про продовження договорів оренди комунального майна. 

В обговоренні взяли участь: Закусілов Андрій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Наш край"), Замазєєва Ганна – голова обласної 

ради. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 47 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 7 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 41 додається та формується в окрему справу). 

 

 

Розділ "РІЗНЕ" 

 

 

42. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 02 жовтня 2020 року № 1. 

В обговоренні взяли участь: Кім Віталій – голова облдержадміністрації, 

Барна Федір – директор КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", Фроленко 

Володимир – перший заступник голови обласної ради, Лабарткава Тетяна – 

керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, Шульгач Сергій 

(Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Солтис 

Олег (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 

платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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У ході обговорення проєкту рішення перший заступник голови обласної 

ради Фроленко Володимир запропонував здійснити передачу майна 

Комунальному підприємству "Миколаївський міжнародний аеропорт" за умови 

погодження створеною робочою групою з передачі майна за участю  депутатів 

обласної ради. 

 

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Лабарткава 

Тетяна надала відповідні роз'яснення з цього питання, зазначивши, що 

відповідно до Закону України "Про передачу державного та комунального 

майна" передачею майна займається відповідна комісія, яка створюється 

стороною, що приймає майно. Тобто склад цієї комісії буде затверджено 

розпорядженням голови облдержадміністрації. 

 

Головуюча Замазєєва Ганна запропонувала прийняти проєкт рішення 

обласної ради з урахуванням пропозиції першого заступника голови обласної 

ради Фроленка Володимира. 

 

У зв'язку з цим обласною радою надано таке протокольне доручення: 

 

створити комісію із залученням депутатів обласної ради, за погодженням 

з профільною постійною комісією обласної ради, з метою прийняття майна та 

закріплення його за Комунальним підприємством "Миколаївський міжнародний 

аеропорт" Миколаївської обласної ради.  

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 42 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 12 

"всього" – 54. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 42 додається та формується в окрему справу). 

 

 

43. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії 

розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно. 

 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 40 

"проти" – 1 

"утримались" – 3 

"не голосували" - 9 

"всього" – 53. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 43 додається та формується в окрему справу). 

 

 

44. СЛУХАЛИ: 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 

скликання до Кабінету Міністрів України щодо вжиття термінових заходів 

з метою захисту життя і здоров’я людей та забезпечення населення 

вакциною проти COVID-19. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 33 

"проти" – 0 

"утримались" – 4 

"не голосували" - 16 

"всього" – 53. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 44 додається та формується в окрему справу). 

 

 

45. СЛУХАЛИ: 

 

Про внесення змін до складу Комісії з питань забезпечення житлом 

громадян та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та 

перебувають на квартирному обліку. 

 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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Депутат обласної ради Самчинська Людмила (Миколаївська  

територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність") 

запропонувала свою кандидатуру до складу Комісії з питань забезпечення 

житлом громадян та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов 

та перебувають на квартирному обліку. 

Проєкт рішення проголосовано за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 

Підсумки голосування: 

"за" – 45 

"проти" – 0 

"утримались" – 0 

"не голосували" - 8 

"всього" – 53. 

 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 45 додається та формується в окрему справу). 

 

За пропозиціями депутатів обласної ради Демченко Тетяни та Олабіна 

Вадима у розділі "Різне" вирішено заслухати інформацію про ситуацію, що 

склалася у Комунальному підприємстві "Миколаївський обласний центр 

онкології" Миколаївської обласної ради у зв'язку з незавершенням ремонту 

радіологічного відділення цього закладу охорони здоров'я. 

Слово для виступу надано Безносенку Максиму, в.о. головного лікаря              

КП "Миколаївський обласний центр онкології" Миколаївської обласної ради, 

який проінформував про ситуацію, що склалася наразі у Миколаївському 

обласному центрі онкології. 

В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кім  

Віталій – голова облдержадміністрації, Шульгач Сергій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Пропозиція"), Замазєєва Ганна – голова обласної 

ради. 

Голова облдержадміністрації Кім  Віталій запропонував підготувати 

звернення до народних депутатів України від Миколаївської області з  

проханням посприяти у вирішенні цього нагального питання. 

Головуюча Замазєєва Ганна підбила підсумки роботи третьої позачергової 

сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання та оголосила про 

закриття пленарного засідання. 

 

/Лунає Державний Гімн України/ 

 

 

Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 

 

 
Галина Федулова 37 01 63 


