УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
Від 05 лютого 2019 року № 25
м.Миколаїв

Двадцять п'ята позачергова сесія
обласної ради сьомого скликання
Місце проведення:
сесійний зал обласної ради,
11 година

Перед початком роботи двадцять п'ятої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання головуюча Москаленко В. запропонувала вшанувати
хвилиною мовчання пам'ять Каражея Михайла Семеновича, Данилівського
сільського голови Березанського району Миколаївської області.
/Хвилина мовчання/
Далі головуюча Москаленко В. повідомила про передчасну смерть
Кравченка Миколи Антоновича, депутата Миколаївської обласної ради трьох
скликань, члена постійної комісії обласної ради з питань культури, науки і
освіти, сім’ї та молоді, спорту, талановитого актора і режисера, заслуженого
діяча мистецтв України, директора Миколаївського академічного художнього
російського драматичного театру у період з 1997 до 2017 року.
Запропонувала вшанувати пам'ять Кравченка М.А. хвилиною мовчання.
/Хвилина мовчання/
Слово для виступу надано депутату обласної ради Фроленку В., який
повідомив про звернення, підготовлене депутатською групою "Опозиційна
платформа – "За життя". Враховуючи вагомий особистий внесок
Кравченка М.А. у розвиток театрального мистецтва на Миколаївщині, підкреслив виступаючий, - депутатська група "Опозиційна платформа –
"За життя" ініціюватиме процедуру перейменування та присвоєння
Миколаївському академічному художньому російському драматичному театру
імені Миколи Антоновича Кравченка.
Далі проведено реєстрацію депутатів, присутніх у сесійному залі, за
допомогою електронної системи для голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 44
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Відсутні з поважних причин – 20
Двадцять п'яту позачергову сесію Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: 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.
Далі головуюча внесла пропозицію про обрання секретаріату сесії у
кількості 2-х депутатів: Джупінін Ю. (політична партія "Українське об’єднання
патріотів - "УКРОП"), Дранов В. (політична партія "Опозиційний блок").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Головуюча Москаленко В. повідомила, що у міжсесійний період до
обласної ради надійшла заява депутата обласної ради Фроленка Володимира
Олександровича про складення ним повноважень голови фракції "Опозиційний
блок" в Миколаївській обласній раді.
Далі головуюча Москаленко В. повідомила про відзначення державними
нагородами кращих представників Миколаївської області.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий
внесок в утвердження засад місцевого самоврядування, соціально-економічний
розвиток територіальної громади, активну громадську діяльність, сумлінну
працю, високий професіоналізм Грамотою Верховної Ради України
нагороджено
КОРМИШКІНА
ЮРІЯ
АНАТОЛІЙОВИЧА,
депутата
Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
Грамоту Голови Верховної Ради України та квіти вручила голова обласної
ради Москаленко В.
Відповідно до Указу Президента України за багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний
розвиток Миколаївщини почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ" присвоєно ЄЛІНЄВСЬКОМУ
ЮРІЮ ЮРІЙОВИЧУ, директору державного підприємства "Дослідне
господарство "Зорі над Бугом" науково-виробничого центру "Соя" Національної
академії аграрних наук України Вознесенського району Миколаївської області.
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Відповідно до Указу Президента України за багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток сучасної освіти
та виховання підростаючого покоління почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ
ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ" присвоєно ІОВЧЕВІЙ МЕЛАНІЇ ВАСИЛІВНІ, вчителю
української мови та літератури Білозірської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Вітовської районної ради.
Почесні державні нагороди та квіти вручив перший заступник голови
облдержадміністрації Бонь В’ячеслав Валентинович.
Далі головуюча Москаленко В. надала обґрунтовану інформацію щодо
окремих питань, включених до порядку денного двадцять п’ятої позачергової
сесії обласної ради.
Зокрема, повідомила, що до обласної ради надійшла пропозиція
депутатської фракції політичної партії "Наш край" у Миколаївській обласній
раді стосовно внесення до порядку денного двадцять п’ятої позачергової сесії
обласної ради Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо зміни меж (укрупнення)
районів Миколаївської області, запланованих процесом децентралізації.
З аналогічним зверненням, яке прийнято 30 січня 2019 року на тридцять
другій позачерговій сесії Вознесенської районної ради сьомого скликання, до
обласної ради звернулися депутати Вознесенської районної ради.
У зв’язку з вищезазначеним питання обговорювалося на засіданнях
постійних комісій обласної ради та включено до порядку денного двадцять
п’ятої позачергової сесії обласної ради, - підкреслила головуюча.
За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Українське
об'єднання патріотів – УКРОП" у Миколаївській обласній раді до порядку
денного двадцять п’ятої позачергової сесії обласної ради, - продовжила далі
Москаленко В., - внесено питання "Про надання у користування мисливських
угідь Новоодеській районній організації Українського товариства мисливців та
рибалок", яке неодноразово розглядалося профільною постійною комісією
обласної ради.
Головуючою Москаленко В. запропоновано прийняти проект порядку
денного двадцять п’ятої позачергової сесії обласної ради за основу.
Пропозицію проголосовано за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 49.
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В обговоренні проекту порядку денного двадцять п'ятої позачергової сесії
обласної ради взяли участь: Ковальчук П. (політична партія "Українське
об’єднання патріотів – "УКРОП"), Закусілов А. (політична партія "Наш край"),
Демченко Т. (політична партія "Нова держава"), Невінчанний М. (політична
партія "Опозиційний блок"), Москаленко В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту порядку денного депутатами обласної ради
було внесено ряд суттєвих пропозицій, зокрема:
депутат обласної ради Ковальчук П. запропонував виключити з порядку
денного сесії питання "Про надання у користування мисливських угідь
Новоодеській районній організації Українського товариства мисливців та
рибалок" та внести на розгляд наступної сесії разом із питаннями, які надійшли
до обласної ради і стосуються надання у користування мисливських угідь;
депутат обласної ради Закусілов А. звернувся із запитанням стосовно
відсутності у порядку денному сесії питань про придбання ультразвукового
мультифункціонального апарата для Снігурівської ЦРЛ та цифрового
флюорографа для Березнегуватської ЦРЛ на умовах фінансування з районного
бюджету. Запропонував внести ці питання на розгляд наступної сесії обласної
ради;
депутат обласної ради Демченко Т. запропонувала:
1) включити до порядку денного сесії питання про відзначення 70-річчя
визволення Миколаївської області на 75-річчя визволення України від німецькофашистських загарбників;
2) заслухати на пленарному засіданні двадцять п'ятої позачергової сесії
обласної ради звіт обласної державної адміністрації про виконання Програми
розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області;
3) включити до порядку денного сесії звіт обласної державної
адміністрації про виконання рішень обласної ради, прийнятих протягом 20172018 років, які стосуються обласної Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями;
4) надати депутатському корпусу обласної ради в розділі "Різне" двадцять
п'ятої позачергової сесії обласної ради інформацію щодо роботи, яка
проводиться на сьогодні в Миколаївській області з вакцинації від таких
небезпечних хвороб як грип та кір;
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5) доповнити проект Звернення щодо зміни меж (укрупнення) районів
Миколаївської області, запланованих процесом децентралізації, словом
"недопущення";
депутат обласної ради Невінчанний М. вніс пропозицію заслухати на сесії
обласної ради звіт голови обласної державної адміністрації та звіт голови
обласної ради щодо стратегії розвитку Миколаївської області на 2019 рік
(плани, цілі та завдання);
депутат обласної ради Фроленко В. запропонував зняти з розгляду на
двадцять п'ятій позачерговій сесії обласної ради питання, які стосуються
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області, оскільки вони підготовлені з порушенням чинного законодавства.
Пропозиції депутатів, внесені в ході обговорення проекту порядку
денного, поставлено на голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Першою проголосовано пропозицію депутата обласної ради Ковальчука П.
Підсумки голосування:
"за" – 48
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 49.
Далі на голосування поставлено пропозиції, внесені депутатом обласної
ради Демченко Т.
Перша пропозиція – щодо відзначення 70-річчя визволення Миколаївської
області на 75-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 18
"всього" – 49.
Друга пропозиція – щодо включення до порядку денного двадцять п'ятої
позачергової сесії обласної ради звіту обласної державної адміністрації про
виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування
Миколаївської області.
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Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 16
"всього" – 49.
Третя пропозиція - щодо включення до порядку денного сесії звіту
обласної державної адміністрації про виконання рішень обласної ради від
23.02.2017 № 7 та від 21.12.2018 № 23, які стосуються обласної Програми
боротьби з онкологічними захворюваннями.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 15
"всього" – 49.
Четверта пропозиція - щодо доповнення проекту Звернення щодо зміни
меж (укрупнення) районів Миколаївської області, запланованих процесом
децентралізації, словом "недопущення".
Підсумки голосування:
"за" – 13
"проти" – 0
"утримались" – 9
"не голосували" - 27
"всього" – 49.
Наступною проголосовано пропозицію депутата обласної ради
Невінчанного М. - щодо заслуховування на сесії обласної ради звіту голови
обласної державної адміністрації та звіту голови обласної ради щодо стратегії
розвитку Миколаївської області на 2019 рік (плани, цілі та завдання).
Підсумки голосування:
"за" – 18
"проти" – 1
"утримались" – 6
"не голосували" - 24
"всього" – 49.
Останньою проголосовано пропозицію депутата обласної ради
Фроленка В. – щодо зняття з розгляду на двадцять п'ятій позачерговій сесії
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обласної ради питань, які стосуються приватизації майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Підсумки голосування:
"за" – 7
"проти" – 1
"утримались" – 9
"не голосували" - 32
"всього" – 49.
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття порядку денного двадцять п'ятої позачергової
сесії обласної ради в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 44
"проти" – 1
"утримались" – 0
"не голосували" - 4
"всього" – 49.
До порядку денного двадцять п'ятої позачергової сесії обласної ради
сьомого скликання включено такі питання:
1. Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2019 рік.
Доповідач:

Іщенко В. - директор
облдержадміністрації.

департаменту

фінансів

2. Про затвердження Антикорупційної програми Миколаївської обласної
ради сьомого скликання на 2019-2021 роки.
Доповідач:

Москаленко В – голова обласної ради.

3. Про передачу прав засновника редакції газети "Рідне Прибужжя".
Доповідач:

Москаленко В. – голова обласної ради.

4. 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.
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Доповідач:

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

5. Про затвердження Програми проведення приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на
2019-2021 роки.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної
власності
області
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.

6. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для
продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної
власності
області
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.

7. Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.

8. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2019 році.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної
власності
області
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.

9. Про підтримку комунального підприємства "Миколаївська обласна
друкарня" Миколаївської обласної ради та комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної
власності
області
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.
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10. Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке розташоване
за адресою: м. Первомайськ, вул. Київська, 2 та перебуває в оперативному
управлінні Миколаївського обласного Центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Самойлов А. – головний лікар Миколаївського
обласного центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Миколаївської обласної ради.

11. 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.
Доповідач:

Удовиченко О. - директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.

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

Москаленко В. – голова обласної ради.

13. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач:

Москаленко В. – голова обласної ради.

14. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо зміни меж (укрупнення)
районів Миколаївської області, запланованих процесом децентралізації.
Доповідач:

Москаленко В. – голова обласної ради.

15. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо роздержавлення державних підприємств Миколаївської
області.
Доповідач:

Підгородинський М. – депутат обласної ради.

16. Про депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.
Доповідач:

Закусілов А. – депутат обласної ради.
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1. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на
2019 рік.
Доповідач:

Іщенко В. - директор
облдержадміністрації.

департаменту

фінансів

В обговоренні взяли участь: Демченко Т. (політична партія "Нова
держава"), Лучний М. (депутатська група "Опозиційна платформа - "За
життя"), Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації, Москаленко В. –
голова обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 7
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається та формується в окрему справу).
2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Антикорупційної програми Миколаївської обласної
ради сьомого скликання на 2019-2021 роки.
Доповідач:

Москаленко 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" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 49.
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається та формується в окрему справу).
3. СЛУХАЛИ:
Про передачу прав засновника редакції газети "Рідне Прибужжя".
Доповідач:

Москаленко В. – голова обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Олабін В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Ясинський О. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко 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 № 3 додається та формується в окрему справу).
4. 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.
Доповідач:

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

В обговоренні взяли участь: Демченко Т. (політична партія "Нова
держава"), Москаленко В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 8
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається та формується в окрему справу).
5. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Програми проведення приватизації майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на
2019-2021 роки.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної
власності
області
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Демченко Т. (політична партія "Нова
держава"),
Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації,
Москаленко В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 11
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається та формується в окрему справу).
6. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для
продажу об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
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Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної
власності
області
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Невінчанний М. (політична партія
"Опозиційний
блок"),
Бонь
В.
–
перший
заступник
голови
облдержадміністрації, Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації,
Кормишкін Ю.
(політична партія "Наш край"), Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна
платформа - "За життя"), Москаленко В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення обласної ради депутат обласної ради
Кормишкін Ю. запропонував увести до складу аукціонної комісії для продажу
об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області по одному представнику від кожної із
депутатських фракцій, створених в обласній раді, з метою рівного
представництва усіх депутатських фракцій у складі цієї комісії.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 1
"утримались" – 0
"не голосували" - 10
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається та формується в окрему справу).
7. СЛУХАЛИ:
Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Олабін В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Фроленко В. (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"),
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Демченко Т. (політична партія "Нова держава"), Бонь В. – перший заступник
голови
облдержадміністрації,
Кушнір
О.
–
заступник
голови
облдержадміністрації, Москаленко В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 1
"утримались" – 4
"не голосували" - 10
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається та формується в окрему справу).
8. СЛУХАЛИ:
Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2019 році.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної
власності
області
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Солтис О. (політична партія "Опозиційний
блок"), Бонь В. – перший заступник голови облдержадміністрації, Олабін В.
(політична партія "Опозиційний блок"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш
край"), Рубський Г. (політична партія "Відродження"), Москаленко В. – голова
обласної ради.
Депутат обласної ради Демченко Т. наголосила на порушенні її прав як
депутата, оскільки їй не було надано слово для виступу під час обговорення
цього питання.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 39
"проти" – 3
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"утримались" – 4
"не голосували" - 3
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається та формується в окрему справу).
9. СЛУХАЛИ:
Про підтримку комунального підприємства "Миколаївська обласна
друкарня" Миколаївської обласної ради та комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Відіна О. - начальник управління з питань майна
комунальної
власності
області
департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації.

В обговоренні взяли участь: Олабін В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації, Демченко Т.
(політична партія "Нова держава"), Барна Ф. – тимчасово виконуючий
обов'язки генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт",
депутат
обласної ради (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"), Талпа М.
(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Москаленко В. –
голова обласної ради.
Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради Демченко Т.
внесла таку пропозицію:
обласній державній адміністрації надати звіт про використання коштів,
виділених з обласного бюджету на підтримку комунального підприємства
"Миколаївський міжнародний аеропорт".
У ході продовження обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Барна Ф. заявив про можливий конфлікт інтересів у цьому питанні.
З урахуванням обговорення та внесених пропозицій проведено поіменне
голосування за допомогою електронної системи для голосування за прийняття
проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
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"утримались" – 1
"не голосували" - 5
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається та формується в окрему справу).
10. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на списання нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, яке
розташоване за адресою: м. Первомайськ, вул. Київська, 2 та перебуває в
оперативному управлінні Миколаївського обласного Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради.
Доповідач:

Самойлов А. – головний лікар Миколаївського
обласного центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Миколаївської обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Невінчанний М. (політична партія
"Опозиційний блок"), Олабін В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"), Басс В. (політична партія
"Відродження"), Москаленко В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 8
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається та формується в окрему справу).
Продовжуючи ведення сесії, головуюча Москаленко В. повідомила що за
пропозицією депутата обласної ради Ковальчука П. питання "Про надання у
користування мисливських угідь Новоодеській районній організації
Українського товариства мисливців та рибалок" знято з розгляду на двадцять
п'ятій позачерговій сесії обласної ради.
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11. 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.
Доповідач:

Удовиченко О. - директор департаменту освіти і науки
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" - 4
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається та формується в окрему справу).
12. СЛУХАЛИ:
Про організацію звітів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання.
Доповідач:

Москаленко В. – голова обласної ради.

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" - 11
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається та формується в окрему справу).
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13. СЛУХАЛИ:
Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач:

Москаленко 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" – 1
"не голосували" - 4
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається та формується в окрему справу).
14. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо зміни меж (укрупнення)
районів Миколаївської області, запланованих процесом децентралізації.
Доповідач:

Москаленко В. – голова обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Невінчанний М. (політична партія
"Опозиційний блок"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),
Фроленко В. – (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"),
Лучний М. (депутатська група "Опозиційна платформа - "За життя"), Талпа М.
(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Демченко Т.
(політична партія "Нова держава"),
Рубський Г. (політична партія
"Відродження"), Кушнір О. – заступник голови облдержадміністрації,
Москаленко В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Демченко Т.
запропонувала доповнити текст Звернення словами "про недопущення
створення 3-х районів Миколаївської області замість 19-ти районів".
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 32
"проти" – 0
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"утримались" – 3
"не голосували" - 14
"всього" – 49.
Слово надано депутату обласної ради Маріну Г. (політична партія
"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), який наголосив на важливості
прийняття цього Звернення за закликав колег-депутатів підтримати проект
рішення обласної ради.
Депутат обласної ради Кормишкін подякував за активне обговорення
проекту Звернення та висловив сподівання на його підтримку.
Проведено повторне поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 13
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається та формується в окрему справу).
15. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо роздержавлення державних підприємств
Миколаївської області.
Доповідач:

Підгородинський М. – депутат обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Кормишкін Ю. (політична партія "Наш
край"), Барна Ф. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Талпа М. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Вовненко Є. (політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т. (політична
партія "Нова держава"), Бонь В. – перший заступник голови
облдержадміністрації, Москаленко В. – голова обласної ради.
Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради Вовненко Є.
запропонував підготувати проект Звернення до Кабінету Міністрів України і
Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо призначення
Підгородинського М.О. на посаду директора державного підприємства
"Радгосп "Виноградна долина".
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Депутат обласної ради Демченко Т. підтримала пропозицію депутата
Вовненка Є. і запропонувала включити до порядку денного двадцять п'ятої
позачергової сесії обласної ради питання "Про Звернення депутатів
Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства
аграрної політики та продовольства України щодо призначення
Підгородинського Миколи Олексійовича на посаду директора державного
підприємства "Радгосп "Виноградна долина".
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено поіменне голосування за допомогою електронної
системи для голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 6
"всього" – 49.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається та формується в окрему справу).
16. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України та Міністерства аграрної політики та продовольства
України щодо призначення Підгородинського Миколи Олексійовича на
посаду директора державного підприємства "Радгосп "Виноградна
долина".
Доповідач:

Москаленко В. - голова обласної ради.

В обговоренні взяли участь: Рубський Г. (політична партія
"Відродження"), Кормишкін Ю. (політична партія "Наш край"),
Москаленко В. – голова обласної ради.
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" - 4
"всього" – 49.
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ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається та формується в окрему справу).
17. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Закусілова А.
Доповідач:

Закусілов А. – депутат обласної ради.

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 № 17 додається та формується в окрему справу).
Далі слово для оголошення депутатського запиту надано депутату
обласної ради Невеселому В.
Запропоновано включити питання "Про усний депутатський запит
депутата обласної ради Невеселого В." до порядку денного двадцять п'ятої
позачергової сесії обласної ради.
18. СЛУХАЛИ:
Про усний депутатський запит депутата обласної ради Невеселого В.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 12
"всього" – 48.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається та формується в окрему справу).
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Розділ "РІЗНЕ"
Депутат обласної ради Демченко Т. повторно порушила питання щодо
звіту обласної державної адміністрації про виконання рішень обласної ради від
23.02.2017 № 7 та від 21.12.2018 № 23, які стосуються обласної Програми
боротьби з онкологічними захворюваннями.
Слово надано заступнику голови обласної державної адміністрації
Кушніру О., який надав відповідні роз'яснення щодо порядку звітування
обласної державної адміністрації на сесіях обласної ради.
Запропоновано перенести звіт обласної державної адміністрації на
наступну сесію обласної ради.
Пропозицію поставлено на голосування.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 1
"утримались" – 1
"не голосували" - 6
"всього" – 48.
Далі головуюча Москаленко В. оголосила заяву депутата обласної ради
Колеснікова В. та депутата обласної ради Головчанського А. про входження до
складу депутатської групи "Опозиційна платформа - "За життя", створеної в
Миколаївській обласній раді сьомого скликання.
На цьому роботу двадцять п'ятої позачергової сесії Миколаївської
обласної ради оголошено завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Галина Федулова 37 01 63

В. МОСКАЛЕНКО

