УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
29 березня 2018 року № 19
м.Миколаїв

Дев'ятнадцята сесія обласної ради
сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради,
10 година

Перед початком роботи дев'ятнадцятої сесії обласної ради сьомого
скликання головуюча Москаленко В.В. повідомила про трагічну загибель
депутата Миколаївської обласної ради Лусти Володимира Вікторовича та про
передчасну смерть виконуючого обов'язки директора комунального
підприємства
"Миколаївський
міжнародний
аеропорт",
учасника
антитерористичної операції Волошина Владислава Юрійовича.
Запропонувала вшанувати пам'ять Лусти В.В. та Волошина В.Ю.
хвилиною мовчання.
/Хвилина мовчання/
Далі голова обласної ради повідомила про нагородження державними
нагородами кращих представників територіальних громад Миколаївської
області.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий
внесок у розвиток сільського господарства та агропромислової індустрії,
активну громадську діяльність, сумлінну працю, високий професіоналізм
Грамотою Верховної Ради України нагороджено НАКАЗЕНКА СЕРГІЯ
БРОНИСЛАВОВИЧА, депутата обласної ради, голову фермерського
господарства "Світлана-Н" Кривоозерського району Миколаївської області.
За вагомий особистий внесок
в утвердження засад місцевого
самоврядування, соціально-економічний розвиток територіальної громади,
активну громадську діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм
Грамотою Верховної Ради України нагороджено:
ДОНЧЕНКО ОЛЕНУ ВІТАЛІЇВНУ,
депутата обласної ради, генерального
директора товариства з обмеженою відповідальністю "Миколаївське
сільськогосподарське рибоводне підприємство";
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ЗАКУСІЛОВА
волонтера.

АНДРІЯ

МИКОЛАЙОВИЧА,

депутата

обласної

ради,

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, плідну
навчально-педагогічну діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм
Грамотою Верховної Ради України нагороджено МИЦИКА СЕРГІЯ
ВАСИЛЬОВИЧА, директора Миколаївського коледжу культури і мистецтв,
кандидата культурології.
Голова обласної ради Москаленко В.В. вручила нагородженим Грамоти та
квіти. Побажала життєвого оптимізму, невтомної енергії, вагомих трудових
здобутків на благо територіальних громад Миколаївщини.
Далі головуюча висловила привітання депутатам обласної ради з нагоди
днів народжень, які вони відзначали у міжсесійний період.
Побажання щастя і добра, сімейного благополуччя і достатку, здійснення
усіх планів та задумів прозвучали для депутатів обласної ради: Лучного Миколи
Михайловича, Садрідінова Тахіра Шамсідіновича, Лісніченка Володимира
Анатолійовича, Поліщук Тетяни Миколаївни, Ізбаша Андрія Івановича,
Казаріна Олександра Олексійовича, Жосана Василя Петровича, Донченко
Олени Віталіївни, Рубського Геннадія Івановича, Солтис Оксани
Володимирівни, Фроленка Володимира Олександровича, Катрича Анатолія
Петровича.
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 - 37
Відсутні з поважних причин – 27
Дев'ятнадцяту 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.
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У роботі дев'ятнадцятої сесії обласної ради взяв участь народний депутат
України Вадатурський А.О.
Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у
кількості 2-х депутатів: Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний блок"),
Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Перед затвердженням проекту порядку денного та регламенту роботи
дев'ятнадцятої сесії обласної ради головуюча Москаленко В.В. повідомила про
коротку перерву в роботі сесії у зв'язку з акцією протесту, яка відбувається
наразі біля адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради, та
необхідністю перемовин з учасниками акції, які вимагають відставки голови
Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ.
Проведено повторну реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за
допомогою електронної системи для голосування.
У сесійному залі зареєструвалися 52 депутати.
В обговоренні проекту порядку денного дев'ятнадцятої сесії обласної ради
взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Резніков І.Б.
(політична партія "Опозиційний блок"), Олабін В.В. (політична партія
"Опозиційний блок"), Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради,
Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В.В. –
голова обласної ради.
У ході обговорення проекту
Демченко Т.В. запропонувала:

порядку

денного

депутат

обласної

включити до порядку денного дев'ятнадцятої сесії обласної ради депутатський
запит щодо ситуації на автомобільних дорогах Миколаївської області;
звернутися до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття конкретних заходів
з метою припинення кадрової вакханалії у керівництві ДП "Миколаївський
облавтодор" та служби автомобільних доріг у Миколаївській області;
внести на розгляд чергової сесії обласної ради звіт Миколаївської обласної
державної адміністрації щодо забезпечення виконання рішень обласної ради
з дорожніх питань, прийнятих у 2016-2017 роках;
обласній державній адміністрації надати чіткий план дій на 2018 рік з
відтворення доріг у Миколаївській області;
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заслухати на наступній сесії обласної ради звіт голови обласної ради
Москаленко В.В. щодо організації контролю за виконанням прийнятих
обласною радою рішень з дорожніх питань.
Депутат обласної ради Резніков І.Б. запропонував у розділі "Різне"
дев'ятнадцятої сесії обласної ради доповісти про результати роботи очолюваної
ним робочої групи з вивчення ситуації, що вклалася на залізничному вокзалі
Миколаїв-Пасажирський.
Депутат обласної ради Олабін В.В. запропонував включити до порядку
денного сесії питання про ефективність та законність використання бюджетних
коштів, виділених на реконструкцію КП "Миколаївський міжнародний
аеропорт".
Перший заступник голови обласної ради Кухта І.В. звернувся з
пропозицією щодо включення до порядку денного питання про припинення
повноважень першого заступника голови обласної ради у зв'язку з поданою ним
заявою про звільнення із займаної посади.
Депутат обласної ради Ясинський О.М. наголосив на порушенні
Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого кликання та запропонував
включити до порядку денного пленарного засідання питання про
переформатування керівного складу Миколаївської обласної ради.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проекту порядку денного,
поставлено на голосування за допомогою електронної системи для голосування.
Першою на голосування поставлено пропозицію депутата обласної ради
Демченко Т.В.
Підсумки голосування:
"за" – 50
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 54
Наступною проголосовано пропозицію депутата Олабіна В.В.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 11
"не голосували" - 13
"всього" – 54
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Далі проведено голосування за прийняття проекту порядку денного в
цілому з доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 50
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 3
"всього" – 54
До порядку денного дев'ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання
включено такі питання:
1. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської
обласної ради сьомого скликання.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

2. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради
сьомого скликання замість того, який вибув.
Доповідач:

Пономаренко І.М. – голова Миколаївської обласної
виборчої комісії.

3. Про затвердження обласної Програми запобігання і лікування серцевосудинних та судинно-мозкових захворювань на 2018-2020 роки.
Доповідач:

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

4. Про внесення змін до обласної Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року, строк дії якої продовжено на період до
2019 року включно.
Доповідач:

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

5. Про реорганізацію обласної наукової медичної бібліотеки Миколаївської
обласної ради шляхом приєднання до Миколаївського обласного центру
здоров’я Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Георгієв П.В. - начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
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6. Про внесення змін до Регіональної цільової програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2013-2017 роки, строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно.
Доповідач:

Грицаєнко М.Г. - начальник головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Миколаївській області.

7. Про Порядок надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об’єднаних
територіальних громад Миколаївської області.
Доповідач:

Кушнір О.В. - заступник голови облдержадміністрації.

8. Про затвердження Порядку відбору, надання та умов використання коштів
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів
місцевого розвитку.
Доповідач:

Кушнір О.В. - заступник голови облдержадміністрації.

9. Про затвердження Програми для забезпечення виконання судових рішень
на 2018-2020 роки.
Доповідач:

Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації.

10. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми охорони
довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки.
Доповідач:

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

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

Гінкул В.М. – заступник начальника відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

12. Про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради
від 27.07.2017 №12 "Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого
майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області".
Доповідач:

Гінкул В.М. – заступник начальника відділу з питань
фізичної культури і спорту облдержадміністрації.
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13. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017", строк дії якої
продовжено на період до 2018 року включно.
Доповідач:

Піскун О.В. – директор департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації.

14. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року
№16 "Про обласну премію імені Федора Іванова - Героя України".
Доповідач:

Піскун О.В. – директор департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації.

15. 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.
Доповідачі:

Фісун Р.П. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації;
Даніла В.М. - т.в.о. начальника управління патрульної
поліції в Миколаївській області департаменту патрульної
поліції Національної поліції України.

16.
Про
затвердження
Програми
Миколаївщина" на 2018-2020 роки.
Доповідач:

інформатизації

"Електронна

Мураховська Л.П. - начальник відділу з питань організації
надання адміністративних послуг облдержадміністрації.

17. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету
Миколаївської області та резервного фонду непередбачених видатків за
2017
рік.
Доповідач: Іщенко В.П. - директор
облдержадміністрації.

департаменту

фінансів

18. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2018 рік.
Доповідач:

Іщенко В.П. - директор
облдержадміністрації.

департаменту

фінансів
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19. Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області на
період до 2017 року та затвердження Програми зайнятості населення
Миколаївської області на період до 2020 року включно.
Доповідач:

Єльчієва О.Р. - заступник директора департаменту
соціального захисту облдержадміністрації.

20. Про внесення змін до обласної Програми військово-патріотичного
виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки.
Доповідач:

Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

21. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника
комунального закладу загальної середньої освіти.
Доповідач:

Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

22. Про призначення директора комунального вищого навчального закладу
"Новобузький педагогічний коледж".
Доповідач:

Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

23. Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від
23 вересня 2016 року №9.
Доповідач:

Удовиченко О.О. - директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

24. Про продовження трудових відносин з директором Миколаївського
навчально-курсового комбінату.
Доповідач:

Гладков Є.Л. - начальник управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.

25. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства "Дирекція з
капітального будівництва та реконструкції" Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Гайдаржи В.В. - заступник голови облдержадміністрації.
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26. Про перейменування Миколаївського обласного театру ляльок та
затвердження його Статуту.
Доповідач:

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

27. Про перейменування Миколаївського державного вищого музичного
училища та затвердження його Статуту.
Доповідач:

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

28. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики,
охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму.
Доповідач:

Лучний М.М. – голова постійної комісії обласної ради з
питань
соціальної
політики,
охорони
здоров'я,
материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та
туризму.

29. Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Доповідач:

Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради.

30. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради.
Доповідач:

Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради.

31. Про внесення змін до складу тимчасової контрольної комісії з питань
контролю за ефективністю використання бюджетних коштів усіх рівнів, які
виділяються та використовуються на усіх видах ремонтних робіт на дорогах
Миколаївської області.
Доповідач:

Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради.

32.
Про
скасування
від 07 вересня 2012 року № 4.
Доповідач:

рішення

Миколаївської

обласної

ради

Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради.

33. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про перелік пам’яток
культурної спадщини, що не підлягають приватизації".
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Доповідач:

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

34. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2017 року № 1094.
Доповідач:

Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради.

35. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо недостатнього пенсійного забезпечення колишніх
працівників силових структур.
Доповідач:

Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради.

36. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального ремонту
автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв.
Доповідач:

Кухта І.В. – перший заступник голови обласної ради.

37. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо рішення обласної ради від 10 червня 2016 року № 24.
Доповідач:

Катрич А.П. – секретар постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.

38. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження Южно-Української АЕС.
Доповідач:

Лісніченко В.А. – заступник голови постійної комісії з
питань промислової політики та підприємництва,
енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку
інфраструктури, генеральний директор ВП "ЮжноУкраїнська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом".

39. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України, обласних рад щодо підтримки проекту Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні".
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.
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40. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України щодо скасування змін до статті 255 Податкового кодексу України.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

41. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо підвищення пенсій
працівникам агропромислового комплексу.
Доповідач:

Ковальчук П.В. –депутат обласної ради.

42. Про депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.М.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

43. Про депутатські запити депутатів обласної ради Чорного С.В. та
Сіроштана О.В.
Доповідач:

Москаленко В.В. – голова обласної ради.

До сесійного залу увійшли близько 50 учасників акції протесту, серед
яких активісти громадських організацій "Національні дружини", ВО "Свобода",
"Рух нових сил" та представники правоохоронних органів.
На прохання активістів слово надано одному із учасників акції протесту.
Основна вимога, яку висунуто протестувальниками, - висловлення
недовіри голові Миколаївської облдержадміністрації Олексію Савченку та його
заступникам, які мають вплив на прийняття рішень, що стосуються
миколаївського аеропорту.
ВИСТУПИЛИ: Кравченко М.А. – депутат обласної ради (політична партія
"Опозиційний блок"), Невінчанний М.А. – депутат обласної ради (політична
партія "Опозиційний блок"), Фроленко В.О. – депутат обласної ради (політична
партія "Опозиційний блок"), Чорний С.В. - депутат обласної ради (політична
партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Бонь В.В. – перший заступник
голови облдержадміністрації, Кормишкін Ю.А. – депутат обласної ради
(політична партія "Наш край"), Рубський Г.І. - депутат обласної ради (політична
партія "Відродження"), Ковальчук П.В. - депутат обласної ради (політична
партія "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Демченко Т.В. – депутат
обласної ради (політична партія "Нова держава"), Соколов М.В. – депутат
обласної ради (політична партія "ВО "Батьківщина"), Барна Ф.П. - депутат
обласної ради (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Марін Г.А. - депутат обласної ради (політична партія "Українське об’єднання
патріотів – "УКРОП"), Резніков І.Б. – депутат обласної ради (політична партія
"Опозиційний блок").
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За пропозиціями керівників депутатських фракцій, створених у
Миколаївській обласній раді, прийнято рішення поставити на голосування таке
протокольне доручення:
Провести у другій декаді квітня 2018 року позачергову сесію обласної
ради із розглядом питання про звіт голови обласної державної адміністрації
щодо виконання програм економічного та культурного розвитку, обласного
бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також щодо здійснення обласною
державною адміністрацією делегованих обласною радою повноважень.
Проведено голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" – 13
"всього" - 46
Далі головуюча Москаленко В.В. повідомила про початок розгляду
питань порядку денного дев'ятнадцятої сесії обласної ради.
1. СЛУХАЛИ:
Про дострокове припинення повноважень
обласної ради сьомого скликання.
Доповідач:

депутата

Миколаївської

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
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 8
"всього" – 47
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається)
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2. СЛУХАЛИ:
Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради сьомого
скликання замість того, який вибув.
Доповідач:

Пономаренко І.М. – голова Миколаївської обласної
виборчої комісії.

В обговорення взяли участь представники громадськості.
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" - 2
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається)
У сесійному залі виникла напружена обстановка, в ході якої спалахнула
палка дискусія між головою обласної ради, депутатами та представниками
громадськості, присутніми у сесійному залі.
Головуючій не вдалося забезпечити порядок у сесійному залі.
У зв'язку з цим було оголошено про дострокове закриття дев'ятнадцятої
сесії обласної ради.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Федулова 37 01 63

В.В.Москаленко

