
 
 

УКРАЇНА 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

  П Р О Т О К О Л 
 
Від 16 березня 2021 року № 4 
          м.Миколаїв         

Четверта сесія  
восьмого скликання 
Місце проведення: 
сесійний зал обласної ради 
Початок: 11 година 

 
 Пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання розпочалося з 
повідомлення головою обласної ради Замазєєвою Ганною про призначення 
депутатів Миколаївської обласної ради восьмого скликання на керівні посади. 
        Зокрема, депутата обласної ради Мухарського Ігоря призначено головою 
Миколаївської райдержадміністрації, депутата обласної ради Владислава 
Мартиченка - першим заступником начальника Державної екологічної інспекції 
Південно-Західного округу. 
         Побажала новопризначеним керівникам конструктивної роботи, творчого 
натхнення у роботі, значних успіхів в усіх починаннях! 

 
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 - 53 
Відсутні з поважних причин - 11 
 
Четверту сесію Миколаївської обласної ради восьмого скликання 

оголошено відкритою. 
 

(Лунає Державний Гімн України) 
 

Запрошені: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, 
районів області, представники засобів масової інформації та працівники 
виконавчого апарату обласної ради. 

 
 До складу секретаріату сесії обрано двох депутатів: Корольова Валентина 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
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платформа – "За життя"), Масалітіна Олена (Миколаївська територіальна 
організація політичної партії "Європейська солідарність"). 
 

Склад секретаріату сесії  затверджено одноголосно. 
 

Далі головуюча Замазєєва Ганна довела до відома присутніх інформацію 
про зміни, що відбулися у керівництві депутатської фракції Опозиційна 
платформа – "За життя"), створеної у Миколаївській обласній раді восьмого 
скликання. 

У зв'язку з обранням депутата обласної ради Фроленка Володимира 
Олександровича на посаду першого заступника голови обласної ради 
керівником депутатської фракції "Опозиційна платформа – "За життя") обрано 
Фат'янова Андрія Володимировича. 

Запропоновано проголосувати за допомогою електронної системи для 
голосування проєкт порядку денного четвертої сесії восьмого скликання за 
основу. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 53 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 0 
"всього" – 53. 
 
В обговоренні проєкту порядку денного четвертої сесії восьмого 

скликання взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Шульгач 
Сергій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), 
Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії 
"Опозиційна платформа – "За життя"), Солтис Олег (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Москаленко 
Вікторія (Миколаївська територіальна організація політичної партії 
"Європейська солідарність"), Савченко Ігор (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Слуга народу"), Нерода Руслан (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "За майбутнє"), Замазєєва Ганна – голова обласної 
ради. 

 
У ході обговорення проєкту порядку денного четвертої сесії депутатами 

обласної ради було запропоновано ряд суттєвих пропозицій. 
Зокрема, депутат обласної ради Демченко Тетяна внесла до порядку денного 
такі пропозиції: 
 
заслухати у розділі "Різне" інформацію про ситуацію стосовно боротьби з 
коронавірусною хворобою у Миколаївській області; 
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питання № 31 "Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 
Миколаївської області та резервного фонду за 2020 рік" та № 32 "Про внесення 
змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік" розглянути після 
питання    № 8; 
 
питання № 23 "Про надання згоди на передачу цілісного  майнового комплексу 
Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського 
району Миколаївської обласної ради до Шевченківської сільської ради" 
виключити з порядку денного сесії; 
 
питання № 44 "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання до Міністерства інфраструктури України та Державного агентства 
автомобільних доріг України щодо виділення коштів з державного бюджету 
України по об’єкту "Нове будівництво дороги по вул. Новозаводська до         
вул. Космонавтів у м. Миколаєві" доопрацювати, звернувшись до Кабінету 
Міністрів України щодо суттєвого виділення коштів на ремонт доріг у 
Миколаївській області. 
 

Пропозиції депутата обласної ради Демченко Тетяни проголосовано за 
допомогою електронної системи для голосування. 

 
Першою на голосування поставлено пропозицію про ситуацію щодо 

боротьби з коронавірусною хворобою у Миколаївській області. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 29 
"проти" – 2 
"утримались" – 14 
"не голосували" - 8 
"всього" – 53. 
 
Наступною проголосовано пропозицію стосовно зміни черговості 

розгляду питань порядку денного: питання № 31 "Про затвердження звіту про 
виконання обласного бюджету Миколаївської області та резервного фонду за 
2020 рік" та № 32 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської 
області на 2021 рік" розглянути після питання  № 8. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 19 
"проти" – 6 
"утримались" – 16 
"не голосували" - 12 
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"всього" – 53. 
 
Далі на голосування поставлено пропозицію щодо виключення з порядку 

денного питання № 23 "Про надання згоди на передачу цілісного  майнового 
комплексу Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату        
І-ІІ ступенів Вітовського району Миколаївської обласної ради до 
Шевченківської сільської ради". 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 14 
"проти" – 14 
"утримались" – 11 
"не голосували" - 14 
"всього" – 53. 
 
Пропозицію депутата обласної ради Демченко Тетяни щодо виділення 

коштів не лише на окремі ділянки доріг, а стосовно суттєвого виділення коштів 
на ремонт усіх доріг Миколаївської області вирішено урахувати під час розгляду 
питання № 44 "Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання до Міністерства інфраструктури України та Державного агентства 
автомобільних доріг України щодо виділення коштів з державного бюджету 
України по об’єкту "Нове будівництво дороги по вул. Новозаводська до        
вул. Космонавтів у м. Миколаєві".  

 
Депутат обласної ради Солтис Олег запропонував включити до порядку 

денного Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо 
пенсійного забезпечення військових пенсіонерів. 

У зв'язку з пропозицією, внесеною депутатом Солтисом Олегом, 
обласною радою надано таке протокольне доручення: 

 
доручити Миколаївській обласній державній адміністрації в особі департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації підготувати на розгляд 
чергової сесії обласної ради проєкт рішення про Звернення до Кабінету 
Міністрів України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 
21.02.2018 № 103 та вжиття інших заходів з метою недопущення порушень прав 
військовослужбовців в частині пенсійного забезпечення. 
 

Депутат обласної ради Москаленко Вікторія звернулася з пропозицією 
стосовно виключення з порядку денного сесії питання № 28 "Про затвердження 
структури та загальної чисельності виконавчого апарату Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання" та № 29 "Про затвердження Положення про 
виконавчий апарат Миколаївської обласної ради восьмого скликання". 
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Додатково внесла пропозицію включити до порядку денного питання про 
Звернення депутатів обласної ради  до Президента України, Кабінету Міністрів 
України щодо відновлення пільг жителям Миколаївської області, які мешкають  
у 30-кілометровій зоні Южноукраїнської АЕС. 
 

Пропозиції, внесені депутатом обласної ради Москаленко Вікторією, 
поставлено на голосування за допомогою електронної системи для голосування. 

 
Першою проголосовано пропозицію щодо виключення з порядку денного 

сесії питання № 28 "Про затвердження структури та загальної чисельності 
виконавчого апарату Миколаївської обласної ради восьмого скликання" та 
питання № 29 "Про затвердження Положення про виконавчий апарат 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання". 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 6 
"проти" – 21 
"утримались" – 10 
"не голосували" - 16 
"всього" – 53. 
 
Наступною на голосування поставлено пропозицію стосовно відновлення 

пільг жителям Миколаївської області, які мешкають у 30-кілометровій зоні 
Южноукраїнської АЕС. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 22 
"проти" – 10 
"утримались" – 12 
"не голосували" - 9 
"всього" – 53. 
 
Депутат обласної ради Савченко Ігор запропонував включити до порядку  

денного сесії Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до  Верховної 
Ради України стосовно прийняття законопроєктів № 2194 та № 2195 щодо 
розпорядження землями за межами населених пунктів. 

 
Пропозицію депутата обласної ради Савченка Ігоря поставлено на 

голосування. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 43 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
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"не голосували" - 9 
"всього" – 53. 
 
Депутат обласної ради Нерода Руслан звернувся з пропозицією стосовно 

включення до розділу "Різне" четвертої сесії порядку денного Звернення 
Асоціації крафтових виноробів Миколаївщини. 
 
 Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 
для голосування за прийняття проєкту порядку денного в цілому з 
доповненнями. 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 52 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 1 
"всього" – 54. 

 
 

До порядку денного четвертої сесії  Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання включено такі питання: 
 

1. Про призначення Агаркової В.В. на посаду директора Миколаївської 
обласної універсальної наукової бібліотеки.  

2. Про продовження трудових відносин з Шуляром В.І., директором 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

3. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 
комісії Управління поліції охорони в Миколаївській області.    

4. Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності 
Миколаївської обласної прокуратури у 2020 році. 

                  Доповідач: Бойченко Віталій – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації.

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Ільченко Денис – в.о. керівника Миколаївської обласної 
прокуратури. 
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5. 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. 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 

6. Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки. 

7. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони 
довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки. 

8. Про внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територіальних громад Миколаївської області. 

 

9. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного 
підприємства "Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та 
інтегрованих послуг" Миколаївської обласної ради. 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 

10. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного 
підприємства "Миколаївський обласний центр психічного здоров’я" 
Миколаївської обласної ради та до видів його економічної діяльності. 

 
 

                  Доповідач: 
 
 
           Співдоповідач: 

Фісун Роман – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату облдержадміністрації. 
Гук Олександр Петрович – заступник начальника 
Херсонського прикордонного загону з озброєння та 
техніки.

                  Доповідач: Мац Дмитро – в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 

                  Доповідач: 
 
 

Гейко Оксана – заступник директора департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації.
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Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації

 
11. Про перейменування Комунального некомерційного підприємства 

"Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної медицини" 
Миколаївської обласної ради та затвердження його Статуту. 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 
12. Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного 

підприємства "Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни" 
Миколаївської обласної ради. 
 

13. Про деякі питання управління комунальними некомерційними 
підприємствами, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області (для галузі охорони здоров'я). 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 

14. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
Миколаївської області. 

15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Комунальний 
заклад "Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей" 
Миколаївської обласної ради. 

16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Комунальний 
заклад "Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей" 
Миколаївської обласної ради. 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 
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17. Про внесення змін до Положення про діяльність аукціонної комісії для 
продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

18. Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам’яток 
культури в Миколаївській області в результаті реорганізації шляхом приєднання 
до Комунального закладу культури "Миколаївський обласний краєзнавчий 
музей". 

19. Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 12 червня 
2020 року № 9. 

20. Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2021 рік. 

 
Доповідач: Григор’єва Світлана – в.о. директора департаменту 

містобудування, архітектури, капітального 
будівництва та супроводження проєктів розвитку 
облдержадміністрації.

 
21. Про погодження клопотання Коблівської сільської ради щодо 

оголошення  природних територій сільської ради курортними територіями 
місцевого значення.  

22. Про звіт директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
про виконання Програми розвитку освіти за 2017-2020 роки.   

                  Доповідач: Бондаренко Надія – заступник начальника управління 
регіонального розвитку та інвестицій департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації – начальник відділу з питань 
управління майном державної та комунальної власності 
області.

                  Доповідач: Бойченко Віталій – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації.

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 
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23. Про надання згоди на передачу цілісного  майнового комплексу 
Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського 
району Миколаївської обласної ради до Шевченківської сільської ради. 
 

Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 

 
24. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

25. Про зміну типу та найменувань закладів освіти, що належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області та затвердження їх статутів. 

26. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти. 

27. Про передачу майна в оперативне управління регіональним 
ландшафтним паркам "Тилігульський" та "Приінгульський". 

28. Про затвердження структури виконавчого апарату Миколаївської 
обласної ради. 

29. Про затвердження Положення про виконавчий апарат Миколаївської 
обласної ради. 

                  Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Мац Дмитро – в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна  – голова обласної ради. 
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30. Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області. 

31. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету 
Миколаївської області та резервного фонду за 2020 рік. 

 
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.
 

32. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 
2021 рік".  

 
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.
 
33. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області у комунальну власність Нечаянської територіальної громади.  

34. Про депутатський запит депутата обласної ради Ряжських А.А. 

35. Про внесення доповнення до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: 
 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Мосін Олександр – депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та архітектури.

                  Доповідач: Ряжських Алла – депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони довкілля, раціонального природокористування, 
туризму та рекреації.

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  
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36. Про внесення змін до Положення про порядок проведення щорічного 
обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

37. Про внесення змін до Положення про проведення конкурсного відбору 
на посади керівників закладів охорони здоров’я спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

38. Про спостережні ради закладів охорони здоров’я, що належать до 
спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської 
області. 

39. Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської 
обласної ради на 2019-2021 роки та дотримання її вимог. 

40. Про надання доручення голові обласної ради. 

41. Про внесення доповнень до плану роботи Миколаївської обласної 
ради восьмого скликання на 2021 рік.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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42. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання  до Верховної ради України, народних депутатів України (обраних 
від Миколаївської області), Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства 
у сфері охорони природного середовища. 

43. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо необхідності 
перегляду критеріїв обрахування НСЗУ розміру глобальної ставки та 
коефіцієнтів для закладів охорони здоров’я на 2021 рік. 

44. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання до Міністерства інфраструктури України та Державного агентства 
автомобільних доріг України щодо виділення коштів з Державного бюджету 
України на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по        
вул. Новозаводська від вул. Троїцька до вул. Херсонське шосе та на нове 
будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів у м. Миколаєві 

45. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної 
Ради України стосовно прийняття законопроєктів № 2194 та № 2195 щодо 
розпорядження землями за межами населених пунктів 
 

 
Розділ "РІЗНЕ" 
 
 
 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Ряжських Алла – депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони довкілля, раціонального природокористування, 
туризму та рекреації. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова постійної 
комісії обласної ради з питань промислової політики, 
підприємництва, транспортної інфраструктури, 
водногосподарського комплексу, енергетики та 
енергозбереження, зв’язку та цифровізації. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
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1. СЛУХАЛИ: 
 
Про призначення Агаркової В.В. на посаду директора Миколаївської 
обласної універсальної наукової бібліотеки.  

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" - 3 
"всього" – 54. 
 

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

 
Про продовження трудових відносин з Шуляром В.І., директором 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

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" - 2 
"всього" – 54. 
 

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

                  Доповідач: Бойченко Віталій – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації.

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  
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3. СЛУХАЛИ: 
 
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 
Управління поліції охорони в Миколаївській області.    

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 48 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 5 
"всього" – 54. 
 

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

 
Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності 
Миколаївської обласної прокуратури у 2020 році. 

В обговоренні взяли участь: Москаленко Вікторія (Миколаївська 
територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 
Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії 
"Опозиційна платформа – "За життя"), Шульгач Сергій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Пропозиція"), Порхун Віталій (Миколаївська 
обласна організація політичної партії "Слуга народу"), Потьомкін Олександр 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Андрєєв Денис (Миколаївська регіональна організація 
політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Ряжських Алла 
(Миколаївська територіальна організація політичної партії "Європейська 
солідарність"), Кухта Іван (Миколаївська обласна організація політичної партії 
"Слуга народу"), Крет Юрій (Миколаївська регіональна організація політичної 
партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Талпа Михайло (Миколаївська 
територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 
Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
 
 У ході активного обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради 
було порушено ряд нагальних питань, зокрема: 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Ільченко Денис – в.о. керівника Миколаївської обласної 
прокуратури. 
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депутат обласної ради Москаленко Вікторія порушила питання про стан 
розгляду кримінальної справи стосовно обласного Комунального закладу – 
"Миколаївська обласна ДЮСШ "Обласний шахово-шашковий клуб"; 
 
депутат обласної ради Олабін Вадим порушив питання щодо стану        
розгляду кримінальних справ стосовно ДП "Облавтодор", КП "Миколаївський 
міжнародний аеропорт". 
 Запропоновано звернутися листом до Миколаївської обласної 
прокуратури щодо ситуації, яка склалася на ДП "Облавтодор" (борги із 
заробітної плати, соціальних виплатах). 
 Крім того, під час обговорення проєкту рішення обласної ради 
депутатами порушено надважливі питання, які потребують надання конкретної 
інформації. 
 Зокрема, порушені питання стосувалися  відсотку порушених справ щодо 
безконтрольної вирубки полезахисних лісових смуг, кількості обвинувальних 
актів та суми, на яку завдано такої школи. 
 

Депутати зацікавилися питаннями відсотку кримінальних справ, які 
отримали судові вироки 2020 року; незаконної вирубки лісових насаджень у 
парку "Дружба" та бездіяльності у цьому питанні управління Національної 
поліції в Миколаївській області; контролю за використанням земель під 
лісовими смугами, які передаються до об'єднаних територіальних громад; 
виділення по 2 га земельних ділянок під особисте селянське господарство в 
районі КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". 

 
Враховуючи обговорення, 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 № 4 додається та формується в окрему справу). 
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5. 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. 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 

В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Шабільянова Ірина (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга 
народу"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
 

У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Демченко 
Тетяна запропонувала конкретизувати суму коштів, які заплановано на заходи 
Програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, які належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської 
області, на 2020-2022 роки, передбачивши в обов'язковому порядку виділення 
коштів на заробітну плату медичним працівникам та на вирішення проблем, 
пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби на території Миколаївської 
області. 

 
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" - 3 
"всього" – 53. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу). 
 
 
6. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми 
профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту 
конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 2017-
2021 роки. 
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В обговоренні взяли участь: Олабін Вадим (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Кім  
Віталій – голова облдержадміністрації, 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" – 4 
"утримались" – 6 
"не голосували" - 5 
"всього" – 53. 
 

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

 
Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони довкілля 
Миколаївської області на 2021-2027 роки. 

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" – 50 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 5 
"всього" – 55. 

                  Доповідач: 
 
 
           Співдоповідач: 

Фісун Роман – завідувач сектору взаємодії з 
правоохоронними органами та оборонної роботи 
апарату облдержадміністрації. 
Гук Олександр – заступник начальника Херсонського 
прикордонного загону з озброєння та техніки.

                  Доповідач: Мац Дмитро – в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу). 
 
 
8. СЛУХАЛИ: 

 
Про внесення змін до Порядку надання субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територіальних громад Миколаївської області. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 46 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 9 
"всього" – 55. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу). 
 
 
9. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
"Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих 
послуг" Миколаївської обласної ради. 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 45 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 10 
"всього" – 55. 

                  Доповідач: 
 
 

Гейко Оксана – заступник директора департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу). 
 
 
10. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
"Миколаївський обласний центр психічного здоров’я" Миколаївської 
обласної ради та до видів його економічної діяльності. 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 

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" - 8 
"всього" – 55. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу). 
 
 
11. СЛУХАЛИ: 
 
Про перейменування Комунального некомерційного підприємства 
"Миколаївський обласний центр медичної реабілітації та спортивної 
медицини" Миколаївської обласної ради та затвердження його Статуту. 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 48 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 7 
"всього" – 55. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу). 
 
 
12. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
"Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни" 
Миколаївської 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" - 8 
"всього" – 55. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу). 
 
 
13. СЛУХАЛИ: 
 
Про деякі питання управління комунальними некомерційними 
підприємствами, що є об’єктами спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області (для галузі охорони здоров'я). 

 
Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації
 

В обговоренні взяли участь: Гомерський Віталій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Слуга народу"), Кошова Людмила (Миколаївська 
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Фроленко Володимир – перший заступник голови обласної ради, Замазєєва 
Ганна – голова обласної ради. 
 
 У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 
бюджету, фінансів та інвестицій Гомерський Віталій запропонував розгляд і 
затвердження фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є 

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації. 
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об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області (для галузі охорони здоров’я), здійснювати лише за 
погодженням постійної комісії обласної ради з питань  соціальної політики, 
охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів 
АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 19 
"проти" – 6 
"утримались" – 5 
"не голосували" - 25 
"всього" – 55. 
 
Запропоновано  повторно проголосувати проєкт рішення з урахуванням 

рекомендацій профільної постійної комісії обласної ради та з урахуванням 
постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, 
бюджету, фінансів та інвестицій. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 24 
"проти" – 7 
"утримались" – 8 
"не голосували" - 16 
"всього" – 55. 
 
Слово надано Шабільяновій Ірині, голові постійної комісії обласної ради з 

питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту 
прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності, яка 
звернулася до голови обласної ради Замазєєвої Ганни з проханням поставити це 
питання ще раз на голосування з урахування рекомендацій лише профільної 
постійної комісії обласної ради, до складу якої входять головні лікарі закладів 
охорони здоров'я комунальної власності Миколаївської області. 

Пропозицію голови профільної комісії обласної ради Шабільянової Ірини 
підтримала депутат обласної ради, директор КНП "Миколаївський обласний 
центр інфекційних хвороб" Федорова Світлана, наголосивши, що в разі 
неприйняття цього рішення та фінансового плану Національна служба здоров'я 
України заблокує рахунки, і працівники комунальних некомерційних 
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підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області, залишаться без заробітної плати. 

 
Голова облдержадміністрації Кім Віталій закликав депутатів обласної 

ради підтримати проєкт рішення у редакції, запропонованій профільною 
постійною комісією обласної ради. 

Враховуючи внесені пропозиції, проведено поіменне голосування за 
допомогою електронної системи для голосування за прийняття проєкту рішення 
обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 35 
"проти" – 2 
"утримались" – 8 
"не голосували" - 9 
"всього" – 54. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу). 
 
 
14. СЛУХАЛИ: 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
Миколаївської області. 

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" - 5 
"всього" – 55. 
 

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

                  Доповідач: Георгієв Павло – начальник управління охорони 
здоров'я облдержадміністрації. 
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15. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін та доповнень до Положення про Комунальний заклад 
"Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей" 
Миколаївської обласної ради. 

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" - 3 
"всього" – 55. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу). 
 
 
16. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін та доповнень до Положення про Комунальний заклад 
"Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей" 
Миколаївської 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" - 8 
"всього" – 55. 
 

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

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Пономарьова Ірина – начальник служби у справах дітей 
облдержадміністрації. 
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17. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін до Положення про діяльність аукціонної комісії для 
продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 

 
В обговоренні взяли участь: Волков Андрій (Миколаївська обласна 

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

Депутат обласної ради  Волков Андрій запропонував доповнити проєкт 
рішення новим пунктом такого змісту: 

"не включати до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, у разі 
якщо висновок профільної постійної комісії обласної ради є негативним". 

 
Запропоновано проголосувати проєкт рішення за основу. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 47 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 8 
"всього" – 55. 
 
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Волкова Андрія. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 19 
"проти" – 2 
"утримались" – 17 
"не голосували" - 16 
"всього" – 54. 

 
 З урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне 
голосування за допомогою електронної системи для голосування за прийняття 
проєкту рішення обласної ради в цілому. 
 

                  Доповідач: Бондаренко Надія – заступник начальника управління 
регіонального розвитку та інвестицій департаменту 
економічного розвитку та регіональної політики 
облдержадміністрації – начальник відділу з питань 
управління майном державної та комунальної власності 
області
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Підсумки голосування: 
"за" – 43 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 12 
"всього" – 55. 

 
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається та формується в окрему справу). 
 
 
18. СЛУХАЛИ: 
 
Про припинення діяльності Державної інспекції по охороні пам’яток 
культури в Миколаївській області в результаті реорганізації шляхом 
приєднання до Комунального закладу культури "Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей". 

В обговоренні взяли участь: Табунщик Антон (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Слуга народу"), Демченко Тетяна (Миколаївська 
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Ряжських Алла (Миколаївська територіальна організація політичної партії 
"Європейська солідарність"), Шульгач Сергій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Пропозиція"), Замазєєва Ганна – голова обласної 
ради. 
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 40 
"проти" – 1 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 12 
"всього" – 54. 
 

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

                  Доповідач: Бойченко Віталій – в.о. начальника управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації.
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19. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення доповнення до рішення обласної ради від 12 червня        
2020 року № 9. 

 
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" - 8 
"всього" – 55. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається та формується в окрему справу). 
 
 
20. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін і доповнень до Програми економічного і соціального 
розвитку Миколаївської області на 2021 рік. 

 
Доповідач: Григор’єва Світлана – в.о. директора департаменту 

містобудування, архітектури, капітального 
будівництва та супроводження проєктів розвитку 
облдержадміністрації.

 
В обговоренні взяли участь: Кара Альона (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "За майбутнє"), Кім Віталій – голова 
облдержадміністрації, Савченко Ігор (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Слуга народу"), Волков Андрій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Пропозиція"), Шульгач Сергій (Миколаївська 
обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Солтис Олег 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Москаленко Вікторія (Миколаївська територіальна 
організація політичної партії "Європейська солідарність"), Олабін Вадим 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 
організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Шевченко 
Віталій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга народу"), 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 
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Нерода Руслан (Миколаївська обласна організація політичної партії "За 
майбутнє"), Талпа Михайло (Миколаївська територіальна організація 
політичної партії "Європейська солідарність"), Бойко Валентин (Миколаївська 
обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Потьомкін Олександр 
(Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
Під час обговорення проєкту рішення обласної ради депутат обласної 

ради Волков Андрій запропонував графу пункту 2 заходів Програми, де 
зазначаються джерела фінансування, доповнити словами "державний бюджет". 

 
Депутат обласної ради Олабін Вадим вніс пропозицію доповнити пункт 6 

додатка 4 до Програми "Реконструкція парку юних героїв та створення  Центру 
патріотичного виховання Миколаївської області". 

 
Депутат обласної ради Демченко Тетяна підтримала пропозицію депутата 

Олабіна Вадима, запропонувавши, крім того, включити до проєкту рішення 
такий захід: "Забезпечення питною водою жителів Єланеччини. Будівництво 
водогону від Софіївського водосховища до Єланецької селищної ради". 

 
Депутат обласної ради Талпа Михайло підтримав пропозицію депутата 

обласної ради Волкова Андрія стосовно доповнення пункту 2 з тими 
доповненнями, які були запропоновані на засіданні профільної постійної 
комісії, тобто за умови виділення субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам у розмірі 14 млн гривень на встановлення Державного Прапора 
України. 

Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проєкту рішення, 
проголосовано за допомогою електронної системи для  голосування. 

 
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата Олабіна 

Вадима. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 12 
"проти" – 5 
"утримались" – 21 
"не голосували" - 17 
"всього" – 55. 
 
Наступними проголосовано спільні пропозиції депутатів обласної ради 

Волкова Андрія та Талпи Михайла стосовно виділення субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у розмірі 14 млн гривень на встановлення 
Державного Прапора України. 
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Підсумки голосування: 
"за" – 37 
"проти" – 3 
"утримались" – 2 
"не голосували" – 13 
"всього" – 55. 
 
Далі проголосовано за прийняття проєкту рішення в цілому з 

доповненнями. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 37 
"проти" – 3 
"утримались" – 2 
"не голосували" – 13 
"всього" – 55. 
 

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

21. СЛУХАЛИ: 
 
Про погодження клопотання Коблівської сільської ради щодо оголошення  
природних територій сільської ради курортними територіями місцевого 
значення.  

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 15 
"всього" – 55. 
 

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

У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ. 
 

                  Доповідач: Гінкул Віктор – начальник управління молоді та спорту 
облдержадміністрації. 



30 
 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ. 
 

На сесії присутній 51 депутат. 
 Продовжено розгляд питань порядку денного четвертої сесії 
Миколаївської обласної ради восьмого скликання. 
 
 
22. СЛУХАЛИ: 
 
Про звіт директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації про 
виконання Програми розвитку освіти за 2017-2020 роки.   

В обговоренні взяли участь: Закусілов Андрій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Наш край"), Горбуров Євген (Миколаївська 
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна організація політичної партії 
"Опозиційна платформа – "За життя"), Андрєєв Денис Миколаївська 
регіональна організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), 
Талпа Михайло (Миколаївська територіальна організація політичної партії 
"Європейська солідарність"), Кім Віталій – голова облдержадміністрації, Кара 
Альона (Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"), 
Олабін Вадим (Миколаївська регіональна організація політичної партії 
"Опозиційна платформа – "За життя"), Вовк Володимир (Миколаївська 
територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), 
Порхун Віталій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга 
народу"), Фроленко Володимир – перший заступник голови обласної ради,  
Кухта Іван (Миколаївська обласна організація політичної партії "Слуга 
народу"), Нерода Руслан (Миколаївська обласна організація політичної партії 
"За майбутнє"), Бойко Валентин (Миколаївська обласна організація політичної 
партії "Пропозиція"), Калюжна Оксана (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "За майбутнє"), Шульгач Сергій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Пропозиція"), Замазєєва Ганна – голова обласної 
ради. 

 
У ході активного обговорення проєкту рішення депутатами обласної ради  

було зосереджено увагу на ряді важливих питань, які існують наразі в галузі 
освіти Миколаївської області, а саме: 

 
депутат обласної ради Демченко Тетяна порушила питання щодо: 
 

кількості інтернатних закладів у Миколаївській області на 01 січня 2021 року та 
кількості таких закладів, які планується трансформувати;  

                  Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 
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кількості загальноосвітніх шкіл, які планується закрити до кінця         
2021 року; 

суми коштів, необхідної для забезпечення протипожежних заходів в 
інтернатних закладах Миколаївської області. 

 
Депутат обласної ради Талпа Михайло висловив зауваження стосовно 

того, що Миколаївська область займає останнє місце серед інших областей 
України в рейтингу по зовнішньому незалежному оцінюванню. 

 
Депутат обласної ради Кара Альона звернулася із запитанням щодо 

розподілу субвенції в сумі 1,746 млн грн на оплату праці приватним навчальним 
закладам, зокрема Миколаївській привітній загальноосвітній школі        
І-ІІІ ступенів "Гіпаніс-ЕОС" Миколаївської області. 

 
Депутат обласної ради Вовк Володимир порушив питання щодо кількості 

шкільних автобусів, які планується закупити 2021 року, та розміру 
співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. 

 
Депутат обласної ради Кухта Іван акцентував увагу колег-депутатів на 

неможливості у подальшому звільнення керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації без заслуховування звіту про проведену роботу. 

 
З урахуванням пропозицій депутатів, внесених у ході обговорення, 

проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 20 
"проти" – 3 
"утримались" – 6 
"не голосували" - 22 
"всього" – 51. 
 
Запропоновано повторно поставити проєкт рішення на голосування з 

пропозицією стосовно прийняття інформації до відома. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 24 
"проти" – 2 
"утримались" – 11 
"не голосували" - 14 
"всього" – 51. 
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Далі проведено голосування з урахуванням пропозиції депутата 
Горбурова Євгена про зазначення у пункті 1 проєкту рішення визнання роботи 
департаменту освіти і науки незадовільною. 

 
Поведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з 
доповненнями. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 16 
"проти" – 7 
"утримались" – 11 
"не голосували" - 17 
"всього" – 51. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято). 
 
 
23. СЛУХАЛИ: 
 
Про надання згоди на передачу цілісного  майнового комплексу 
Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Вітовського району Миколаївської обласної ради до Шевченківської 
сільської ради. 
 

Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 

 
В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Калюжна 
Оксана (Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"), 
Пилипенко Олександр – голова Шевченківської сільської ради, 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" – 1 
"не голосували" - 11 
"всього" – 51. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається та формується в окрему справу). 
 
 
24. СЛУХАЛИ: 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад 
області. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 12 
"всього" – 51. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається та формується в окрему справу). 
 
 
25. СЛУХАЛИ: 
 
Про зміну типу та найменувань закладів освіти, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та 
затвердження їх статутів. 

 
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" - 9 
"всього" – 51. 
 

                  Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається та формується в окрему справу). 
 
 
26. СЛУХАЛИ: 
 
Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу загальної середньої освіти. 

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" - 9 
"всього" – 51. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається та формується в окрему справу). 
 
 
27. СЛУХАЛИ: 
 
Про передачу майна в оперативне управління регіональним ландшафтним 
паркам "Тилігульський" та "Приінгульський". 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 11 
"всього" – 51. 
 

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

                  Доповідач: Сокульська Наталя – т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки  облдержадміністрації. 

                  Доповідач: Мац Дмитро – в.о. начальника управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. 
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28. СЛУХАЛИ: 
 
Про затвердження структури виконавчого апарату Миколаївської обласної 
ради. 

 
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"), Кім Віталій – голова облдержадміністрації, Кара 
Альона (Миколаївська обласна організація політичної партії "За майбутнє"), 
Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, 
Закусілов Андрій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Наш 
край"), Ряжських Алла (Миколаївська територіальна організація політичної 
партії "Європейська солідарність"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
У ході обговорення депутат обласної ради Олабін Вадим запропонував 

затвердити структуру виконавчого апарату обласної ради восьмого скликання, 
розширивши штат виконавчого апарату не більш як на 13 осіб. 

 
Пропозицію депутата обласної ради Олабіна Вадима проголосовано за 

допомогою електронної системи для голосування. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 14 
"проти" – 3 
"утримались" – 17 
"не голосували" - 17 
"всього" – 51. 
 
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи 

для голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 33 
"проти" – 4 
"утримались" – 4 
"не голосували" - 10 
"всього" – 51. 
 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається та формується в окрему справу). 
 
 
29. СЛУХАЛИ: 
 
Про затвердження Положення про виконавчий апарат Миколаївської 
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" - 13 
"всього" – 51. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається та формується в окрему справу). 
 
 
30. СЛУХАЛИ: 
 
Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області. 

 
В обговоренні взяли участь: Демченко Тетяна (Миколаївська регіональна 

організація політичної партії "Опозиційна платформа – "За життя"), Шульгач 
Сергій (Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Кім 
Віталій – голова облдержадміністрації, Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
У ході обговорення депутат обласної ради Демченко Тетяна 

запропонувала, щоб управління комунальним майном було самостійною 
юридичною особою, а надавати майно в оренду лише за погодженням із 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна  – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: 
 

Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  
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профільною постійною комісією обласної ради. 

 
Проєкт рішення обласної ради поставлено голосування за допомогою 

електронної системи для голосування. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 30 
"проти" – 0 
"утримались" – 4 
"не голосували" - 17 
"всього" – 51. 
 
Запропоновано проголосувати проєкт рішення обласної ради за основу. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 36 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 13 
"всього" – 51. 
 
Далі проведено голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 38 
"проти" – 0 
"утримались" – 3 
"не голосували" - 10 
"всього" – 51. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається та формується в окрему справу). 
 
 
31. СЛУХАЛИ: 
 
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської 
області та резервного фонду за 2020 рік. 

 
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.
 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
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Підсумки голосування: 
"за" – 37 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 12 
"всього" – 51. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається та формується в окрему справу). 
 
 
32. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2021 рік  

 
Доповідач: Іщенко Вадим – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації.
 
В обговоренні взяли участь: Гомерський Віталій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Слуга народу"), Ряжських Алла (Миколаївська 
територіальна організація політичної партії "Європейська солідарність"), Мац 
Дмитро – в.о. начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, Кім Віталій – голова облдержадміністрації, Демченко 
Тетяна (Миколаївська регіональна організація політичної партії "Опозиційна 
платформа – "За життя"), Закусілов Андрій (Миколаївська обласна організація 
політичної партії "Наш край"), Талпа Михайло (Миколаївська територіальна 
організація політичної партії "Європейська солідарність"), Шульгач Сергій 
(Миколаївська обласна організація політичної партії "Пропозиція"), Потьомкін 
Олександр (Миколаївська регіональна організація політичної партії 
"Опозиційна платформа – "За життя"), Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

 
Під час обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Демченко 

Тетяна звернулася із запитанням до голови облдержадміністрації Кіма Віталія 
щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у невикористанні коштів 
державної субвенції за попередній рік. 

Підкреслила, що така практика у роботі облдержадміністрації має місце 
не перший рік. 

 
Депутат обласної ради Закусілов Андрій порушив питання щодо 

невикористаних 2020 року коштів у сумі 200,0 тис. гривень на підвезення 
хворих для проведення гемодіалізу. Запропонував облдержадміністрації та 
обласній раді розробити механізм передачі цих коштів хворим, у тому числі 
передбачивши фінансування з об'єднаними територіальними громадами. 
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Депутат обласної ради Потьомкін Олександр запропонував не розподіляти 
5,0 млн грн згідно зі змінами і доповненнями до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської  області на 2021 рік до вирішення питань 
співфінансування з державного бюджету в сумі 14 млн грн та виділення коштів 
з місцевого бюджету в сумі 9 млн гривень. 

 
Запропоновано проголосувати проєкт рішення обласної ради за основу. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 40 
"проти" – 0 
"утримались" – 2 
"не голосували" - 8 
"всього" – 50. 
 
Далі на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради 

Потьомкіна Олександра. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 10 
"проти" – 2 
"утримались" – 15 
"не голосували" - 23 
"всього" – 50. 
 
З урахуванням пропозицій депутатів, внесених у ході обговорення, 

проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 36 
"проти" – 0 
"утримались" – 4 
"не голосували" - 10 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається та формується в окрему справу). 
 
 
33. СЛУХАЛИ: 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 
комунальну власність Нечаянської територіальної громади.  
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 11 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається та формується в окрему справу). 
 
 
34. СЛУХАЛИ: 
 
Про депутатський запит депутата обласної ради Ряжських А.А. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 38 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 12 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається та формується в окрему справу). 
 
 
35. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення доповнення до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Миколаївській області на 2019-2022 роки. 

                  Доповідач: Мосін Олександр – депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, житлово-комунального 
господарства, капітального будівництва та архітектури.

                  Доповідач: Ряжських Алла – депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони довкілля, раціонального природокористування, 
туризму та рекреації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 38 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 12 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається та формується в окрему справу). 
 
 
36. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін до Положення про порядок проведення щорічного 
обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 1 
"не голосували" - 10 
"всього" – 50. 
 

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

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 
           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради.  
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37. СЛУХАЛИ: 
 

Про внесення змін до Положення про проведення конкурсного відбору на 
посади керівників закладів охорони здоров’я 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" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 11 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається та формується в окрему справу). 
 
 
38. СЛУХАЛИ: 
 
Про спостережні ради закладів охорони здоров’я, що належать до 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" – 36 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 14 
"всього" – 50. 
 

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

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  
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39. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської обласної 
ради на 2019-2021 роки та дотримання її вимог. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 38 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 12 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається та формується в окрему справу). 
 
 
40. СЛУХАЛИ: 
 
Про надання доручення голові обласної ради. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 11 
"всього" – 50. 
 

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

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  
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41. СЛУХАЛИ: 
 
Про внесення доповнень до плану роботи Миколаївської обласної ради 
восьмого скликання на 2021 рік.  

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 11 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 40 додається та формується в окрему справу). 
 
 
42. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання  до Верховної ради України, народних депутатів України 
(обраних від Миколаївської області), Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України щодо посилення відповідальності за 
порушення законодавства у сфері охорони природного середовища. 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 11 
"всього" – 50. 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

           Співдоповідач: Лабарткава Тетяна – керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради.  

                  Доповідач: Ряжських Алла – депутат обласної ради, голова 
постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони довкілля, раціонального природокористування, 
туризму та рекреації. 
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 41 додається та формується в окрему справу). 
 
 
43. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо 
необхідності перегляду критеріїв обрахування НСЗУ розміру глобальної 
ставки та коефіцієнтів для закладів охорони здоров’я на 2021 рік. 

 

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 
голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 40 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 10 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 42 додається та формується в окрему справу). 
 
 
44. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради восьмого 
скликання до Міністерства інфраструктури України та Державного 
агентства автомобільних доріг України щодо виділення коштів з 
Державного бюджету України на капітальний ремонт вулично-дорожньої 
мережі по вул. Новозаводська від вул. Троїцька до   вул. Херсонське шосе 
та на нове будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів у 
м. Миколаєві 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 

                  Доповідач: Кухта Іван – депутат обласної ради, голова постійної 
комісії обласної ради з питань промислової політики, 
підприємництва, транспортної інфраструктури, 
водногосподарського комплексу, енергетики та 
енергозбереження, зв’язку та цифровізації. 
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В обговоренні взяли участь: Шульгач Сергій (Миколаївська обласна 
організація політичної партії "Пропозиція"), Замазєєва Ганна – голова обласної 
ради. 

 
У ході обговорення проєкту рішення депутат обласної ради Шульгач 

Сергій запропонував доопрацювати Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради восьмого скликання до Міністерства інфраструктури України та 
Державного агентства автомобільних доріг України щодо виділення коштів з 
Державного бюджету України по об’єкту "Нове будівництво дороги по        
вул. Новозаводська до вул. Космонавтів у м. Миколаєві", зазначивши 
капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Троїцька до вул. Херсонське шосе. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради в цілому з 
доповненнями Шульгача Сергія. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 40 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 10 
"всього" – 50. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 43 додається та формується в окрему справу). 
 
 
Розділ "РІЗНЕ" 
 
45. СЛУХАЛИ: 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 
України стосовно прийняття законопроєктів № 2194 та № 2195 щодо 
розпорядження землями за межами населених пунктів 
 

 
В обговоренні взяли участь: Порхун Віталій (Миколаївська обласна 

організація політичної партії "Слуга народу"), Замазєєва Ганна – голова 
обласної ради. 

 
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для 

голосування за прийняття проєкту рішення обласної ради. 
 

                  Доповідач: Замазєєва Ганна – голова обласної ради. 



47 
 

Підсумки голосування: 
"за" – 39 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 12 
"всього" – 51. 
 

ВИРІШИЛИ: (рішення № 44 додається та формується в окрему справу). 
 
 Продовжуючи ведення сесії, головуюча Замазєєва Ганна запропонувала 
проголосувати протокольні доручення, внесені депутатом Солтисом Олегом, за 
допомогою електронної системи для голосування. 

 
Підсумки голосування: 
"за" – 38 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 13 
"всього" – 51. 

 
 Далі голова обласної ради Замазєєва Ганна довела до відома присутніх у 
сесійному залі депутатів та запрошених інформацію про зміни, що відбулися у 
керівництві депутатської фракції "Європейська солідарність", створеної у 
Миколаївській обласній раді.  
 Відповідно до протоколу засідання фракції від 15 березня 2021 року 
Талпу Михайла Володимировича увільнено від обов'язків голови цієї фракції. 
Натомість головою фракції "Європейська солідарність" обрано депутата 
обласної ради Пересунька Руслана Вікторовича. 
 

Слово для виступу надано депутатові обласної ради Нероді Руслану, який 
повідомив про звернення крафтових виноробів Миколаївської області, які 
переживають наразі нелегкі часи. 

Запропонував у зв'язку з цим підготувати Звернення до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України з 
метою вирішення цього нагального питання для виноградарів Миколаївщини 
питання. 

У зв'язку з цим обласною радою прийнято таке протокольне доручення: 
 
Доручити облдержадміністрації, департаменту агропромислового  

розвитку облдержадміністрації організувати проведення наради щодо 
підтримки крафтових виноробів Миколаївщини, у тому числі стосовно 
підготовки Звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної 
політики та продовольства України щодо перегляду законопроєкту "Про 
внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино", 
передбачивши поняття малих виробників виноробної продукції (малого 
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погребу), спрощення процедури отримання ліцензії на виробництво та продаж 
вина, дерегуляційну та інфраструктурну підтримку тощо. 

 
Протокольне доручення проголосовано за допомогою електронної 

системи для голосування. 
 
Підсумки голосування: 
"за" – 40 
"проти" – 0 
"утримались" – 0 
"не голосували" - 10 
"всього" – 50. 
 

 Наостанок головуюча Замазєєва Ганна підбила підсумки роботи четвертої 
сесії Миколаївської обласної ради восьмого скликання та повідомила про 
закриття пленарного засідання обласної ради. 

 
/Лунає Державний Гімн України/ 

 
 
Голова обласної ради                                                                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галина Федулова 37 01 63 


