УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
21 грудня 2017 року № 18
м.Миколаїв

Вісімнадцята позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради,
10 година

Перед початком роботи вісімнадцятої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання головуюча Москаленко В.В. привітала з днем народження
депутата обласної ради Закусілова А.М. Побажала щастя, здоров'я, життєвого
оптимізму та сімейного затишку.
З нагоди дня народження депутату обласної ради ЗАКУСІЛОВУ А.М.
оголошено Подяку Миколаївської обласної державної адміністрації, яку вручив
голова облдержадміністрації Савченко О.Ю.
Далі продовжено нагородження державними відзнаками та нагородами
кращих представників територіальних громад Миколаївської області.
Відповідно до Указу Президента України за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм
орденом "ЗА ЗАСЛУГИ" ІІІ ступеня нагороджено ЛЯХОВА Олександра
Тимофійовича, Кам´яномостівського сільського голову сільської об’єднаної
територіальної громади Первомайського району.
Присвоєно почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ" САМОЙЛЕНКО Ліні Олександрівні,
вчителю Березанської загальноосвітньої школи I-III ступенів Березанської
районної ради;
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ" ЄМЕЛЬЯНОВУ
Володимиру Михайловичу, директору Інституту державного управління
Чорноморського державного університету імені Петра Могили;
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"
ЯЦУНСЬКОМУ Олександру Сергійовичу, завідувачу кафедри фізичного

2
виховання Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова.
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ":
МАКСИМЧУК Вікторії Анатоліївні, керівнику народного хорового колективу
"Зоряниця" Миколаївського молодіжного палацу культури "Молодіжний";
МАКАРОВІЙ Ганні Юхимівні, керівнику ансамблю танцю "Джерельце"
Миколаївського міського палацу творчості учнівської молоді.
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"
ШЕПЕЛЮ Олегу Геннадійовичу, директору державного комплексу соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, м. Миколаїв.
Почесною відзнакою голови Миколаївської обласної державної
адміністрації "СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦЬ" ІІІ ступеня та
відзнакою Президента України нагороджено ЛІСНІЧЕНКА Володимира
Анатолійовича, генерального директора відокремленого підрозділу "ЮжноУкраїнська атомна електрична станція" державного підприємства "Національна
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", депутата Миколаївської
обласної ради сьомого скликання.
Почесною відзнакою голови Миколаївської обласної державної
адміністрації "СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦЬ" ІІІ ступеня нагороджено:
ТАЛПУ Михайла Володимировича, депутата Миколаївської обласної ради
сьомого скликання;
ОБОРОНЬКА Дмитра Миколайовича, директора Миколаївського обласного
центру зайнятості;
БЕЗПАЛЬКО Галину Василівну, тренера тренажерної зали фітнес-клубу "Gym
Style" м. Миколаєва, майстра спорту України з бодібілдингу;
ЧИЖЕВСЬКОГО Георгія Дмитровича, члена клубу ветеранів плавання та
спорту "Гаврилич мастерс".
Почесні державні нагороди, відзнаки та квіти вручив голова обласної
державної адміністрації Савченко О.Ю.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий
внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
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ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ нагороджено ЖУК Ларису Олексіївну,
заступника начальника управління соціального захисту населення - начальника
відділу Миколаївської райдержадміністрації.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий
внесок у збереження духовних скарбів українського народу, навчання та
виховання підростаючого покоління, багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм ГРАМОТОЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ нагороджено
ОСТАФІЙЧУК Тетяну Григорівну, директора комунальної установи "Вітовська
централізована бібліотечна система", депутата Вітовської районної ради
Миколаївської області.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
соціально-економічний розвиток Миколаївщини, активну громадську і
благодійницьку діяльність, багаторічну сумлінну працю відзнакою
Миколаївської обласної ради – "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МИКОЛАЇВЩИНОЮ"
IІ ступеня нагороджено ФІЦУРУ Олександра Олександровича, керівника
приватного підприємства "Натко" Кривоозерського району, депутата
Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
соціально-економічний розвиток Миколаївщини, багаторічну самовіддану
працю, активну депутатську діяльність і громадську позицію відзнакою
Миколаївської обласної ради – "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МИКОЛАЇВЩИНОЮ"
IІ ступеня нагороджено ЖОСАНА Василя Петровича, голову Врадіївської
райдержадміністрації, депутата Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
розвиток автомобільної галузі Миколаївщини, високий професіоналізм,
багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію відзнакою
Миколаївської обласної ради – "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МИКОЛАЇВЩИНОЮ"
IІ ступеня нагороджено БУРКУНА Валерія Васильовича, директора товариства
з додатковою відповідальністю "Оріон-Авто".
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий особистий внесок у
розбудову і становлення місцевого самоврядування в Україні, утвердження
принципів загальнолюдської моралі, ідеалів правди, відданості, патріотизму,
активну громадську позицію ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ОБЛАСНОЇ РАДИ
нагороджено ДОНЧЕНКО Олену Віталіївну, депутата Миколаївської обласної
ради сьомого скликання.
Розпорядженням голови обласної ради за особисті досягнення в розвитку
та проведенні ефективної діяльності органів місцевого самоврядування,
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високий професіоналізм, сумлінне та ініціативне виконання обов'язків
помічника-консультанта, громадську діяльність ПОДЯКУ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ОГОЛОШЕНО СЕРДЮКУ Сергію Олександровичу, помічнику-консультанту
депутата Миколаївської обласної ради сьомого скликання Резнікова Іллі
Борисовича.
Почесні грамоти, відзнаки та квіти вручили голова обласної ради
Москаленко В.В. та перший заступник голови обласної ради Кухта І.В.
Голова обласної ради Москаленко В.В. привітала нагороджених та
побажала всім невичерпної життєвої енергії, щастя і добра, нових трудових
здобутків.
Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення сесії.
Проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за допомогою
електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 50
Відсутні з поважних причин – 14
Вісімнадцяту позачергову сесію Миколаївської обласної ради оголошено
відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради попередніх скликань, голови районних рад
та райдержадміністрацій, міські голови, голови об'єднаних територіальних
громад, керівники ряду підприємств, департаментів та управлінь, представники
засобів масової інформації, працівники виконавчого апарату обласної ради.
У роботі сесії взяв участь народний депутат України Мірошниченко Ю.Р.
Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у кількості
2-х депутатів: Казюка О.М. (політична партія "Українське об’єднання
патріотів – "УКРОП"), Басс В.А. (політична партія "Відродження").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Перед затвердженням проекту порядку денного та регламенту роботи
вісімнадцятої позачергової сесії обласної ради головуюча Москаленко В.В.
повідомила про те, що до обласної ради надійшла відповідь Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти на Звернення депутатів Миколаївської
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обласної ради щодо збільшення кількості кандидатур на відзначення щорічною
Премією Верховної Ради України педагогічних працівників загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Комітет підтримує Звернення стосовно збільшення кількості кандидатур та
обіцяє ініціювати обговорення змін та доповнень, викладених у ньому, зазначила головуюча.
Далі головуюча повідомила про включення додатково до проекту порядку
денного вісімнадцятої позачергової сесії обласної ради таких питань:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України "Про
запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного
страхування в Україні;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо підвищення розміру компенсації на тверде паливо;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України про скасування змін в Податковому кодексі України, які передбачають
відмову від компенсації податку на додану вартість при експорті соняшнику, сої
та ріпаку;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем’єр-міністра
України про внесення змін до Стратегії сталого розвитку та інституційного
реформування лісового господарства України на період до 2022 року.
За ініціативою депутата обласної ради Сторчеуса Віктора Олександровича
та на підставі рішення президії обласної ради, - зазначила Москаленко В.В. , до проекту порядку денного включено питання "Про Звернення депутатів
Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України щодо підтримки
законопроекту № 3112-1".
У зв'язку з необхідністю доопрацювання, - продовжила далі головуюча, - з
розгляду на вісімнадцятій позачерговій сесії обласної ради знято питання "Про
надання згоди на виключення будівлі парафіяльного училища та притулку
католицького благодійного товариства по вул. Декабристів, 32-а у м.Миколаєві з
переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації" та ряд
питань стосовно оголошення ландшафтних заказників місцевого значення у
районах Миколаївської області.
За пропозицією облдержадміністрації у зв'язку
доопрацювання з розгляду на сесії знято такі питання:
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необхідністю
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Про надання згоди на списання майна Миколаївської обласної клінічної лікарні
Миколаївської обласної ради;
Про надання згоди на списання майна Миколаївського обласного онкологічного
диспансеру Миколаївської обласної ради.
На адресу обласної ради, - зазначила головуюча, - надійшло звернення від
депутата обласної ради Ковальчука П.В. стосовно повернення великих
платників податків на податковий облік до Миколаївської області, яке буде
розглянуто у розділі "Різне".
В обговоренні проекту порядку денного вісімнадцятої позачергової сесії
обласної ради взяли участь: Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"),
Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В.В. –
голова обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного вісімнадцятої позачергової
сесії обласної ради сьомого скликання депутат обласної ради Кормишкін Ю.А.
запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного, зокрема
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до органів влади вищого
рівня розглянути першими.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття порядку денного вісімнадцятої позачергової сесії
обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 22
"не голосували" - 8
"всього" – 51
До порядку денного вісімнадцятої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання включено такі питання:
1. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо підвищення розміру компенсації на тверде паливо.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

2. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України "Про
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запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного
страхування в Україні".
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

3. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України щодо підтримки законопроекту № 3112-1.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

4. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України про скасування змін у Податковому кодексі України, які передбачають
відмову від компенсації податку на додану вартість при експорті соняшнику, сої
та ріпаку.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

5. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем'єр- міністра
України про внесення змін до Стратегії сталого розвитку та інституційного
реформування лісового господарства України на період до 2022 року.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

6. Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" на період до
2018 року включно.
Доповідач:

Машкова Л.П. – перший заступник директора
департаменту
економічного
розвитку
та
регіональної політики облдержадміністрації.

7. Про внесення змін до Програми розвитку малого
підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки.
Доповідач:

і

середнього

Машкова Л.П. – перший заступник директора
департаменту
економічного
розвитку
та
регіональної політики облдержадміністрації.

8. Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.
Доповідач:

Максименко
А.В.
–
начальник
інфраструктури облдержадміністрації

управління
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9. Про створення Миколаївського обласного територіального дорожнього
фонду.
Доповідач:

Максименко
А.В.
–
начальник
інфраструктури облдержадміністрації

управління

10. Про продовження строку дії на період до 2019 року включно Регіональної
цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру Миколаївської області на 2013-2017
роки.
Доповідач:

Грицаєнко М.Г. – начальник головного управління
ДСНС України у Миколаївській області.

11. Про внесення змін та доповнень до Програми правової освіти населення у
Миколаївській області на 2014-2020 роки.
Доповідач:

Возняк Р.І. – начальник головного територіального
управління юстиції у Миколаївській області

12. Про продовження строку дії на період до 2018 року включно обласної
Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 20132016 роки.
Доповідач:

Георгієв П.В. – начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації

13. Про продовження строку дії на період до 2018 року включно обласної
Програми "Медичні кадри Миколаївщини" на 2013-2017 роки.
Доповідач:

Георгієв П.В. – начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації

14. Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської
області "Дитинство" на 2018 – 2020 роки.
Доповідач:

Гускін О.А. – в.о. начальника служби у справах дітей
облдержадміністрації.

15. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
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Доповідач:

Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

16. Про внесення змін до обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на
період до 2020 року.
Доповідач:

Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

17. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти
Миколаївської області на 2017-2021 роки.
Доповідач:

Личко Г.В. – начальник відділу дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти управління освіти та
ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

18. Про внесення змін та доповнень до Програми військово-патріотичного
виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки.
Доповідач:

Личко Г.В. – начальник відділу дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти управління освіти та
ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

19. Про затвердження Порядку надання додаткової одноразової грошової
допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості випускників
вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності
незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність педагогічного
профілю та навчалися за рахунок бюджетних коштів.
Доповідач:

Личко Г.В. – начальник відділу дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти управління освіти та
ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

20. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в
Миколаївській області на 2014-2018 роки.
Доповідач:

Садовський О.В. – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
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21. Про внесення змін до Програми розвитку культури у Миколаївській області
на 2017-2018 роки.
Доповідач:

Димитров М.Ф. – начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.

22. Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської
області на 2018-2020 роки.
Доповідач:

Мац Д.А – в.о. начальника управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.

23. Про затвердження Комплексної соціально-економічної програми
забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки.
Доповідач:

Григор’єва С.К. – в.о. начальника управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації.

24. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017
рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

25. Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

26. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване
за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 34/1 та перебуває в оперативному
управлінні Державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській
області.
Доповідач:

Димитров М.Ф. – начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.

27. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване
за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 5 та перебуває в оперативному управлінні
Миколаївського обласного краєзнавчого музею.
Доповідач:

Димитров М.Ф. – начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.

11
28. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги комунального закладу
"Южноукраїнська міська лікарня" з комунальної власності територіальної
громади м.Южноукраїнськ у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:

Георгієв П.В. – начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

29. Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного бюро судовомедичної експертизи Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Георгієв П.В. – начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

30. Про призначення Раєвського О.А. на посаду директора Центру олімпійської
підготовки з баскетболу та командних ігрових видів спорту.
Доповідач:

Садовський О.В. – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

31. Про перейменування Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької школи
паралімпійського резерву та внесення змін до її Статуту.
Доповідач:

Садовський О.В. – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

32. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва.
Доповідач:

Садовський О.В. – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

33. Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2018 рік.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.
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Головуюча Москаленко В.В. повідомила про створення в Миколаївській
обласній раді депутатської групи у кількості 6 чоловік. Керівником
депутатської групи обрано Вовненка Є.В.
Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення сесії.
1. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо підвищення розміру компенсації на тверде паливо.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 49
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається)
2. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України "Про
запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного
страхування в Україні".
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 49
"проти" – 0
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"утримались" – 1
"не голосували" - 1
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається)
3. СЛУХАЛИ:
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України щодо підтримки законопроекту № 3112-1.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 47
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 3
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається)
4. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України про скасування змін у Податковому кодексі України, які
передбачають відмову від компенсації податку на додану вартість при
експорті соняшнику, сої та ріпаку.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 48
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 2
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"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається)
5. СЛУХАЛИ:
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем'єр- міністра
України про внесення змін до Стратегії сталого розвитку та інституційного
реформування лісового господарства України на період до 2022 року.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 48
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 2
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається)
6. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії Програми економічного і соціального
розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017"
на період до 2018 року включно.
Доповідач:

Машкова Л.П. – перший заступник директора
департаменту
економічного
розвитку
та
регіональної політики облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний
блок"), Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В.В. –
голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 39
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"проти" – 0
"утримались" – 5
"не голосували" - 7
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається)
7. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Програми розвитку малого і
підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки.
Доповідач:

середнього

Машкова Л.П. – перший заступник директора
департаменту
економічного
розвитку
та
регіональної політики облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 46
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається)
8. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.
Доповідач:

Максименко
А.В.
–
начальник
інфраструктури облдержадміністрації

управління

В обговоренні взяли участь: Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний
блок"), Рубський Г.І. (політична партія "Відродження"), Олабін В.В. (політична
партія "Опозиційний блок"), Савченко О.Ю. – голова облдержадміністрації,
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Джупінін Ю.В. (політична партія "Українське об’єднання патріотів –
"УКРОП"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 46
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 4
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається)
9. СЛУХАЛИ:
Про створення Миколаївського обласного територіального дорожнього
фонду.
Доповідач:

Максименко
А.В.
–
начальник
інфраструктури облдержадміністрації

управління

В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Кушнір О.В. –
заступник голови облдержадміністрації, Кравченко М.А. (політична партія
"Опозиційний блок"), Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"),
Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації, Москаленко В.В. –
голова обласної ради.
Під час обговорення проекту рішення депутатами обласної ради внесено
ряд конкретних пропозицій.
Зокрема, депутат обласної ради Олабін В.В. запропонував підпункт 4.2
пункту 4 проекту рішення "Про створення Миколаївського обласного
територіального дорожнього фонду" викласти у такій редакції:
"Забезпечити використання коштів за цільовим призначенням з дотриманням
вимог чинного законодавства та за погодженням з постійною комісією обласної
ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та
інвестицій.
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Депутат обласної ради Талпа М.В. запропонував абзац перший підпункту
4.1 пункту 4 проекту рішення "Про створення Миколаївського обласного
територіального дорожнього фонду" викласти у такій редакції:
"Забезпечити складання і затвердження планів фінансування обсягів дорожніх
робіт з організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання з
урахуванням пропозицій депутатів обласної ради".
Депутатом обласної ради Ясинським О.М. внесено такі пропозиції до
проекту рішення:
викласти пункт 3 у такій редакції: "Розпорядником коштів Миколаївського
обласного територіального дорожнього фонду затвердити управління
інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації за
погодженням обласною радою";
викласти пункт 5 у такій редакції: "Щорічно двічі на рік за підсумками півріччя
інформувати обласну раду про використання коштів, виділених на
фінансування дорожнього господарства Миколаївської області".
Пропозиції депутатів обласної ради Олабіна В.В., Талпи М.В. та
Ясинського О.М. проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Олабіна В.В.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
"утримались" – 7
"не голосували" - 12
"всього" – 51
Наступною
Талпи М.В.

проголосовано

Підсумки голосування:
"за" – 23
"проти" – 3
"утримались" – 8
"не голосували" - 17
"всього" – 51

пропозицію

депутата

обласної

ради

18
Останньою
Ясинського О.М.

проголосовано

пропозицію

депутата

обласної

ради

Підсумки голосування:
"за" – 27
"проти" – 1
"утримались" – 7
"не голосували" - 16
"всього" – 41
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 4
"не голосували" - 9
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається)
10. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії на період до 2019 року включно Регіональної
цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївської області на
2013-2017 роки.
Доповідач:

Грицаєнко М.Г. – начальник головного управління
ДСНС України у Миколаївській області.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається)
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11. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Програми правової освіти населення у
Миколаївській області на 2014-2020 роки.
Доповідач:

Возняк Р.І. – начальник головного територіального
управління юстиції у Миколаївській області

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається)
12. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії на період до 2018 року включно обласної
Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2013-2016 роки.
Доповідач:

Георгієв П.В. – начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 12
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається)
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13. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії на період до 2018 року включно обласної
Програми "Медичні кадри Миколаївщини" на 2013-2017 роки.
Доповідач:

Георгієв П.В. – начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації

В обговоренні взяли участь: Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний
блок"), Фроленко В.О.
(політична партія
"Опозиційний блок"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 6
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається)
14. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Комплексної програми захисту
Миколаївської області "Дитинство" на 2018 – 2020 роки.
Доповідач:

прав

дітей

Гускін О.А. – в.о. начальника служби у справах дітей
облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається)
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15. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального
захисту населення "Турбота" на період до 2020 року.
Доповідач:

Бєлкіна Л.П. –
в.о. директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"),
Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Марін Г.А. (політична
партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Дранов В.І. (політична
партія "Опозиційний блок"), Резніков І.Б. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 2
"утримались" – 5
"не голосували" - 9
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається)
16. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласної Програми "Безбар’єрна Миколаївщина" на
період до 2020 року.
Доповідач:

Бєлкіна Л.П. – в.о. директора департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 1
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"не голосували" - 12
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається)
17. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до
Миколаївської області на 2017-2021 роки.
Доповідач:

Програми

розвитку

освіти

Личко Г.В. – начальник відділу дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти управління освіти та
ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний блок"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано таке
доручення:
обласній державній адміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати на чергову сесію обласної ради зміни до Програми
розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки щодо недопущення
реорганізації Миколаївської школи-інтернату № 3 у спеціальний заклад освіти.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 9
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається)
18. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Програми військово-патріотичного
виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки.
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Доповідач:

Личко Г.В. – начальник відділу дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти управління освіти та
ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається)
19. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Порядку надання додаткової одноразової грошової
допомоги при першому працевлаштуванні у сільській місцевості
випускників вищих навчальних закладів державної та комунальної форм
власності незалежно від підпорядкування, які здобули спеціальність
педагогічного профілю та навчалися за рахунок бюджетних коштів.
Доповідач:

Личко Г.В. – начальник відділу дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти управління освіти та
ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається)
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20. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в
Миколаївській області на 2014-2018 роки.
Доповідач:

Садовський О.В. – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається)
21. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Програми розвитку культури у Миколаївській
області на 2017-2018 роки.
Доповідач:

Димитров М.Ф. – начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний
блок"), Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Рубський Г.І.
(політична партія "Відродження"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано таке
доручення:
управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації
детально вивчити питання щодо збільшення фінансової підтримки хору імені
Світлани Фоміних за рахунок місцевих програм та внести це питання на
розгляд наступної сесії обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 6
"не голосували" - 11
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається)
22. СЛУХАЛИ:
Про
затвердження
Комплексної
програми
Миколаївської області на 2018-2020 роки.
Доповідач:

охорони

довкілля

Мац Д.А – в.о. начальника управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається)
23. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Комплексної соціально-економічної програми
забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки.
Доповідач:

Григор’єва С.К. – в.о. начальника управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається)
24. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2017
рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"),
Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В.В. – голова
обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається)
25. СЛУХАЛИ:
Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
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В обговоренні взяли участь: Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний
блок"), Крет Ю.В. (політична партія "Відродження"), Невінчанний М.А.
(політична партія "Опозиційний блок"), Кравченко М.А. (політична партія
"Опозиційний блок"), Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Гайдаржи В.В. – заступник голови облдержадміністрації, Фроленко В.О. –
(політична партія "Опозиційний блок"), Барна Ф.П. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Кушнір О.В. - заступник голови облдержадміністрації,
Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"), Москаленко В.В. – голова
обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення
Олабіним В.В. внесено такі пропозиції:

депутатом

обласної

ради

абзац третій пункту 10 рішення обласної ради "Про обласний бюджет
Миколаївської області на 2018 рік" викласти у такій редакції:
"Розподіл коштів, що спрямовуються на виконання депутатами обласної ради
доручень виборців, за бюджетними програмами здійснюється за погодженням з
постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку,
планування, бюджету, фінансів та інвестицій;
кошти, передбачені на висвітлення діяльності облдержадміністрації на 2018 рік
в сумі 4,2 млн грн спрямувати на висвітлення діяльності облдержадміністрації в
сумі 1,2 млн грн та на обласну дитячу лікарню в сумі 3,0 млн грн.
Першу пропозицію депутата обласної ради Олабіна В.В. поставлено на
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 21
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 25
"всього" – 49
Далі проголосовано наступну пропозицію депутата обласної ради
Олабіна В.В.
Підсумки голосування:
"за" – 22
"проти" – 0
"утримались" – 7
"не голосували" - 20
"всього" – 49
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У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано таке
доручення:
обласній державній адміністрації під час внесення змін до обласного бюджету
Миколаївської області на 2018 рік передбачити можливість використання
коштів обласного цільового фонду навколишнього природного середовища на
заліснення полезахисних лісових смуг.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради з доповненнями в
цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 8
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається)
26. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке
розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 34/1 та перебуває
в оперативному управлінні Державної інспекції по охороні пам’яток
культури в Миколаївській області.
Доповідач:

Димитров М.Ф. – начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Каражей О.М. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення обласною радою надано таке
доручення:
постійній комісії обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та
молоді, спорту розглянути питання щодо можливих перспектив використання
будівлі колишнього кінотеатру «Іскра» та внести конкретні пропозиції.
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Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 10
"всього" – 47
ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається)
27. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке
розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 5 та перебуває в
оперативному управлінні Миколаївського обласного краєзнавчого музею.
Доповідач:

Димитров М.Ф. – начальник управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 11
"всього" – 47
ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається)
28. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна
відділення
екстреної
(невідкладної)
медичної
допомоги
комунального закладу "Южноукраїнська міська лікарня" з комунальної
власності територіальної громади м.Южноукраїнськ у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
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Доповідач:

Георгієв П.В. – начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається)
29. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту Миколаївського обласного бюро судовомедичної експертизи Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Георгієв П.В. – начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Невінчанний М.А. (політична партія "Опозиційний блок"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 29 додається)
Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко В.В. повідомила, що
на адресу голови обласної ради та до секретаріату сесії надійшли заяви від
депутатів обласної ради Кротова А.О., Бєлави В.О., Гладун С.М., Дранова В.І.,
Настоящого І.А. про вихід зі складу депутатської фракції "Опозиційний блок",
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створеної у Миколаївській обласній раді. Натомість, - зазначила головуюча, цими депутатами створено депутатську групу Миколаївської обласної ради,
до складу якої увійшли 6 депутатів: Кротов А.О., Вовненко Є.В., Бєлава В.О.,
Гладун С.М., Дранов В.І., Настоящий І.А. Керівником депутатської групи
обрано Вовненка Є.В.
Далі слово надано народному депутату України Мірошниченку Ю.Р.
Народний депутат наголосив на спільній відповідальності депутатів рад
усіх рівнів, яка полягає в копіткій, повсякденній праці за щасливе майбутнє
нашої держави, за долю людей, які хочуть мати впевненість у завтрашньому дні.
Закликав депутатів дослухатися один до одного під час прийняття важливих
рішень, знаходити те, що насправді об'єднує. Адже від того, як працює
депутатський корпус, залежить якість виконання прийнятих рішень. Наголосив,
що наразі є усі підстави, щоб знаходити порозуміння між собою.
Побажав, щоб усі благі наміри перетворювалися у добрі і правильні
справи.
30. СЛУХАЛИ:
Про призначення Раєвського О.А. на посаду директора Центру
олімпійської підготовки з баскетболу та командних ігрових видів спорту.
Доповідач:

Садовський О.В. – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 8
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається)
31. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької
школи паралімпійського резерву та внесення змін до її Статуту.
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Доповідач:

Садовський О.В. – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається)
32. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади міста Миколаєва.
Доповідач:

Садовський О.В. – начальник відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 6
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається)
33. СЛУХАЛИ:
Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2018 рік.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.
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В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради, Москаленко В.В. –
голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Олабін В.В.
запропонував змінити назву проекту рішення, виклавши її у такій редакції:
"Про перелік заходів Миколаївської обласної ради на 2018 рік".
Пропозицію депутата обласної ради Олабіна В.В. поставлено на
голосування та проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 12
"проти" – 0
"утримались" – 8
"не голосували" - 27
"всього" – 47
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 8
"всього" – 47
ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається)
Розділ "РІЗНЕ"
Слово надано депутату обласної ради Кормишкіну Ю.А., керівникові
депутатської фракції "Наш край", створеної в Миколаївській обласній раді, який
звернувся з пропозицією стосовно внесення змін до рішення обласної ради від
02 серпня 2017 року № 2, наголосивши на необхідності зазначення в ньому про
те, що обласна державна адміністрація не має права змінювати цільове
призначення ДП "Адміністрація морських портів України" та відчужувати його
у приватну власність.
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Запропоновано включити додатково до порядку денного вісімнадцятої
позачергової сесії обласної ради це питання.
Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 9
"всього" – 47
34. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 02 серпня 2017 року № 2
"Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної власності у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області".
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 47
ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається)
Насамкінець голова обласної ради Москаленко В.В. оголосила заяву
депутата обласної ради Олабіна В.В. про його вихід зі складу постійної комісії
обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і
регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та
засобами масової інформації та входження до складу постійної комісії обласної
ради з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури.
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Далі головуюча Москаленко В.В. підбила підсумки проведення
вісімнадцятої позачергової сесії обласної ради та оголосила про завершення її
роботи.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Федулова 37 01 63

В.В.Москаленко

