УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
11-12 березня 2016 року № 4
м.Миколаїв

Четверта сесія обласної ради
сьомого скликання
Місце проведення:
Сесійний зал обласної ради,
10 година

Перша частина пленарного засідання обласної ради.
Перед початком роботи четвертої сесії обласної ради сьомого скликання
головуюча Москаленко В.В. повідомила присутніх у сесійному залі депутатів та
запрошених про нагородження кращих представників територіальних громад
Миколаївської області державними відзнаками та нагородами.
Указом Президента України за вагомий особистий внесок у соціальноекономічний розвиток Української держави, відповідальне ставлення до
обраної справи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм
орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено:
ФЕОФЕНТОВА
Юрія Олексійовича

-

заступника начальника реакторного цеху №1 з
експлуатації відокремленого підрозділу "ЮжноУкраїнська АЕС" державного підприємства
"Національна
атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом"

ЄГОРОВА
Сергія Васильовича

-

начальника відділу державного підприємства
"Дослідно-проектний центр кораблебудування",
м.Миколаїв

БАДЕНКО
Любов Василівну

-

Єланецького селищного голову Єланецького
району Миколаївської області.

Почесне звання
"Заслужений енергетик України" присвоєно
ЩЕРБАКОВУ Сергію Анатолійовичу, начальнику зміни черги атомної
електростанції відокремленого підрозділу "Южно-Українська АЕС" державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
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Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" присвоєно
ПАВЛОВУ Геннадію Вікторовичу, директорові Інституту автоматики і
електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова, доктору технічних наук, професорові, м.Миколаїв.
Почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоєно
ОСИПОВУ Петру Івановичу, професорові кафедри Миколаївського
національного університету імені В.О. Сухомлинського.
За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток
Української держави, відповідальне ставлення до обраної справи, багаторічну
сумлінну працю та високий професіоналізм Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України нагороджено:
ВЕЛИЧКА
Олександра Олександровича

- токаря механічної дільниці цеху РМ-2
державного підприємства "Миколаївський
бронетанковий завод"

ІВЧЕНКА
Дмитра Григоровича

- начальника відділу технічного контролю
державного підприємства "Миколаївський
бронетанковий завод"

МАЗУРА
Володимира Антоновича

- інженера з підготовки виробництва цеху КС
державного підприємства "Миколаївський
бронетанковий завод"

МАВРОКОРДАТО
Вадима Олександровича

- головного
інженера
товариства
з обмеженою відповідальністю "Южстрой".

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток
Української держави, відповідальне ставлення до обраної справи, багаторічну
сумлінну працю та високий професіоналізм Подяку Прем’єр-міністра України
оголошено:
ГОНЧАРУКУ
Олександру Андрійовичу

- слюсарю-електрику
енергомеханічного
відділу
державного
підприємства
"Миколаївський бронетанковий завод"

ГУМЕННОМУ
Олегу Мефодійовичу

- члену Миколаївської обласної спілки воїнівінтернаціоналістів та запасу

САПРИКІНУ
Сергію Миколайовичу

- голові організації ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
Центрального
району міста Миколаєва.
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Голова обласної державної адміністрації Меріков В.І. та голова обласної
ради Москаленко В.В. вручили нагородженим почесні нагороди та квіти.
Розпорядженням Голови Верховної Ради України за вагомий особистий
внесок у розвиток морегосподарського комплексу України, впровадження
енергетично ефективних і екологічно безпечних технологій на виробництві,
сумлінну працю та високий професіоналізм Почесною Грамотою Верховної
Ради України нагороджено ТИМЧЕНКА Олександра Костянтиновича,
начальника порту товариства з обмеженою відповідальністю "Морський
спеціалізований порт "Ніка-Тера", місто Миколаїв.
Грамотою Верховної Ради України нагороджено ПЕТРОВА Анатолія
Георгійовича, заступника начальника порту товариства з обмеженою
відповідальністю "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера", місто Миколаїв.
Розпорядженням голови обласної ради за вагомий внесок у популяризацію
Миколаївського краю на міжнародних та всеукраїнських фестивалях і
конкурсах, вагомі творчі здобутки, активну громадську позицію Подяку
обласної ради оголошено команді КВК "Легко і просто" міста Миколаєва
(керівник команди – Щетиніна Галина Юріївна).
Від імені депутатського корпусу обласної ради та від себе особисто
голова обласної ради Москаленко В.В. привітала нагороджених, побажала
міцного здоров'я, життєвої наснаги, подальших успіхів у трудовій діяльності.
Далі голова обласної ради продовжила ведення сесії.
Повідомила, що до проекту порядку денного четвертої сесії обласної ради
сьомого скликання включено понад 40 питань. У зв'язку з цим за пропозиціями
депутатів, підтриманими президією обласної ради, вирішено провести сесію
обласної ради протягом двох пленарних днів. Другу частину пленарного
засідання, - зазначила головуюча, - планується провести 12 березня 2016 року в
сесійному залі обласної ради та розглянути на ньому такі питання:
Про стан доріг загального користування у Миколаївській області та
перспективи вирішення проблемних питань, пов’язаних з їх ремонтом та
реконструкцією;
Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки;
Про хід виконання рішення обласної ради від 03 грудня 2015 року № 7 "Про
депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т. В."
та питання, включені до розділу "РІЗНЕ", зокрема:
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Про ситуацію з лісовими насадженнями в Новоодеському районі;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо незадовільного стану автомобільних доріг державного значення
Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг) та Н-14 Олександрівка Кіровоград – Миколаїв;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення обсягів видатків
Миколаївській області для забезпечення медичних заходів окремих державних
програм;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо передачі об’єкта соціальної інфраструктури – дитячого
оздоровчого центру "Комунарівець" з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо встановлення розміру
орендної плати за використання земель сільськогосподарського призначення
державної власності.
Далі головуюча продовжила ведення сесії.
Всього обрано депутатів - 64
Присутні на сесії - 54
Відсутні з поважних причин - 10.
Четверту сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання
оголошено відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації,
керівники ряду підприємств, департаментів та управлінь,
представники засобів масової інформації, працівники виконавчого апарату
обласної ради тощо.
У роботі сесії взяли участь народні депутати України: Кремінь Т.Д.,
Лівік О.П., Підберезняк В.І., Нечаєв О.І.
Далі головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у
кількості 2-х депутатів: Боднар Н.О. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Настоящий І.А. (політична партія "Опозиційний блок").
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Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
З метою підрахунку голосів під час прийняття проектів рішень з
питань порядку денного обрано лічильну комісію у кількості 3-х депутатів:
Іванова Н.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний блок", Рубський Г.І. (політична
партія "Відродження").
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
Далі головуюча повідомила, що 23 лютого 2016 року набрали чинності
зміни, внесені до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" , які стосуються поіменного голосування під час прийняття рішень
обласної ради.
Перед затвердженням проекту порядку денного та регламенту роботи
четвертої сесії обласної ради сьомого скликання головуюча надала відповідні
роз'яснення щодо включення додатково до порядку денного сесії ряду питань та
зняття з розгляду на сесії окремих із них.
Зокрема, головуюча повідомила, що за пропозицією облдержадміністрації
на розгляд сесії подано два проекти рішень щодо звільнення з посад керівників
закладів комунальної власності. На виконання висновків постійних комісій
обласної ради облдержадміністрацією ці питання об’єднано в один проект
рішення, який підтримано постійними комісіями.
На розгляд четвертої сесії обласної ради, - продовжила далі головуюча, облдержадміністрацією було запропоновано питання "Про реорганізацію
комунального закладу "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – Центр
загальної і професійної освіти та комплексної реабілітації Миколаївської
обласної ради у комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Корабел"
Миколаївської обласної ради". У зв’язку з необхідністю доопрацювання це
питання облдержадміністрацією відкликано з розгляду на сьогоднішній сесії.
На засіданнях постійних комісій обласної ради, - зазначила головуюча, розглядалося питання "Про притягнення до адміністративної відповідальності
Назарука Юрія Павловича". Враховуючи висновки постійної комісії обласної
ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства,
розвитку відпочинку та туризму, інших постійних комісій, вирішено не вносити
це питання на розгляд сесії обласної ради.
За пропозицією депутатської фракції "Українське об’єднання патріотів –
"УКРОП" до розділу "Різне" порядку денного включено питання "Про ситуацію
з лісовими насадженнями в Новоодеському районі".
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За пропозиціями постійних комісій обласної ради, з урахуванням
актуальності існуючих проблем, - підкреслила головуюча, - депутатами
відпрацьовано ряд звернень до керівництва нашої держави, зокрема:
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо незадовільного стану автомобільних доріг державного значення
Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг) та
Н-14 Олександрівка Кіровоград – Миколаїв;
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України щодо збільшення обсягів видатків
Миколаївській області для забезпечення медичних заходів окремих державних
програм;
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо передачі об’єкта соціальної інфраструктури – дитячого
оздоровчого центру "Комунарівець" з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо встановлення розміру
орендної плати за використання земель сільськогосподарського призначення
державної власності.
В обговоренні проекту порядку денного та регламенту роботи четвертої
сесії обласної ради сьомого скликання взяли участь: Демченко Т.В. (політична
партія "Нова держава"), Власенко А.В. (політична партія "ВО "Батьківщина"),
Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Луста В.В. (політична партія "Наш край"), Талпа М.В. (політична партія "Блок
Петра Порошенка "Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проект порядку денного та регламент роботи четвертої сесії обласної
ради з доповненнями затверджено одноголосно.
До порядку денного четвертої сесії обласної ради сьомого скликання
включено такі питання:
1. Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету та
делегованих повноважень.
Доповідач: Меріков В.І. – голова обласної державної адміністрації.
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2. Про затвердження обласної Комплексної програми з розроблення (оновлення)
містобудівної документації територій та створення (функціонування) служби
містобудівного кадастру Миколаївської області на 2016-2020 роки.
Доповідач: Григор'єва С.К. – виконувач обов’язків начальника управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
3. Про затвердження обласної Програми часткового відшкодування кредитів на
реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
4. Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів теплопостачання
державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування
"Зоря"-"Машпроект" з державної власності у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
5. Про погодження інвестиційної Програми обласного
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" на 2016 рік.

комунального

Доповідач: Бородін В.А. – виконувач обов’язків директора комунального
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго".
6. Про погодження клопотання ТОВ "Атомні енергетичні системи України" на
отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Власенко А.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
7. Про внесення змін та доповнень до Регіональної цільової програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2013 2017 роки.
Доповідач: Грицаєнко М.Г. – начальник головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській
області.
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8. Про продовження строку дії на період до 2017 року Програми охорони
довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 20112015 роки.
Доповідач: Мац Д.А. – виконувач обов’язків начальника управління
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
9. Про продовження строку дії на період до 2017 року обласної Цільової
програми розвитку екологічної мережі на період 2015 року.
Доповідач: Мац Д.А. – виконувач обов’язків начальника управління
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
10. Про затвердження обласної
2016 – 2020 роки.

Програми

"Молодь

Миколаївщини"

на

Доповідач: Веліховська А.Б. - директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації;
Співдоповідач: Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації.
11. Про надання згоди на безоплатну передачу окремого індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ
Казанківського району Миколаївської області.
Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
12. Про внесення змін до Статуту Новопетрівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Снігурівського району Миколаївської
обласної ради.
Доповідач: Веліховська А.Б. - директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
13. Про внесення змін до Статуту Миколаївської обласної психолого-медикопедагогічної консультації – організації обласної комунальної власності.
Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
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14. Про призначення Шуляра В. І. на посаду директора Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Доповідач: Веліховська А.Б. - директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
15. Про продовження строку дії на період до 2018 року обласної Програми із
запобігання ввезенню та розповсюдженню на території Миколаївської області
неякісних (субстандартних), фальсифікованих та незареєстрованих лікарських
засобів на 2011-2015 роки.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
16. Про припинення трудових відносин із керівниками обласних закладів
охорони здоров’я.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
17. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області у комунальну власність територіальної громади міста Вознесенськ.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
18. Про надання згоди на безоплатну передачу окремого індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад сіл
Очаківського району.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
19. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської ради
Арбузинського району.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.

10

20. Про надання згоди на безоплатну передачу житлових будинків зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Кривобалківської сільської ради.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
21. Про внесення
2014 року № 11.

змін

до

рішення

обласної

ради

від

25

грудня

Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
22. Про припинення трудових відносин із директором Миколаївського коледжу
культури та мистецтв.
Доповідач: Бойченко В.Б. – заступник начальника управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації.
23. Про призначення Мицика С. В. на посаду директора Миколаївського
коледжу культури та мистецтв.
Доповідач: Бойченко В.Б. – заступник начальника управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації.
24. Про припинення юридичної особи – комунального підприємства "Обласне
архітектурно-планувальне бюро" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Нуждов П.А. – начальник управління
будівництва облдержадміністрації.

капітального

25. Про реформування комунального друкованого засобу масової інформації –
газети "Рідне Прибужжя".
Доповідач: Фабрикова Т.М. – головний редактор редакції газети "Рідне
Прибужжя".
26. Про
призначення Неграя В.А. на посаду директора регіонального
ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя".
Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного
розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації.
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27. Про погодження клопотання ТОВ "ВЮПВ Врадіївська вода" на отримання
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Власенко А.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
28. Про погодження клопотання фізичної особи-підприємця Молчанової С. А.
на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Власенко А.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
29. Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на отримання
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Власенко А.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
30. Про затвердження персонального складу комісії обласної ради з питань
поновлення прав реабілітованих.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
31. Про надання доручення голові обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
32. Про затвердження Положення про порядок оформлення, оприлюднення та
розгляду електронних петицій, адресованих Миколаївській обласній раді.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
33. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
34. Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2016 рік.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
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35. Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
1. СЛУХАЛИ:
Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного
бюджету та делегованих повноважень.
Доповідач: Меріков В.І. – голова обласної державної адміністрації.
В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Соколов М.В. – перший заступник голови обласної ради, Олабін В.В.
(політична партія "Опозиційний блок"), Кротов А.О. (політична партія
"Опозиційний блок"), Лучний М.М. (політична партія "Опозиційний блок"),
Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"), Талпа М.В. (політична партія
"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Фроленко В.О. (політична партія
"Опозиційний блок"), Кремінь Т.Д. – народний депутат України, Марін Г.А.
(політична партія "Українське об’єднання патріотів - УКРОП"), Кухта І.В.
(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Ніколенко А.А.
(політична партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було
порушено ряд важливих питань, зокрема:
депутат обласної ради Кротов А.О. звернув увагу на необхідність термінового
вирішення питання стосовно аварійного стану приміщення, в якому розміщена
Миколаївська обласна філармонія. Зазначив, що перебування працівників
філармонії у такому приміщенні є небезпекою, яка загрожує життю людей;
депутат обласної ради Лучний М.М. порушив питання щодо:
причин невикористання коштів, виділених Миколаївській області з державного
бюджету фонду реконструкції та розвитку;
працевлаштування безробітних, насамперед у сільській місцевості;
депутат обласної ради Талпа М.В. порушив питання щодо безпідставного
відключення від електропостачання Новоодеською філією ПАТ "Миколаївобленерго" сільськогосподарського підприємства "Панченко", що розташоване у
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Новоодеському районі, яке минулого року закупило італійську лінію з
виробництва макаронних виробів.
Звернувся з пропозицією до голови облдержадміністрації щодо
включення до повноважень додатково призначеного заступника голови
облдержадміністрації з питань децентралізації влади питань, пов'язаних із
захистом бізнесу на території Миколаївської області;
депутат обласної ради Фроленко В.О. наголосив на невиконанні Програми
економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки
"Миколаївщина-2017", у тому числі: нерозроблення схеми упорядкування руху
великовантажного транспорту у межах населених пунктів; невиконання
дорожніх робіт на дорозі Н-14; непроведення реконструкції злітно-посадкової
смуги КП "Міжнародний аеропорт Миколаїв"; низький відсоток виконання
інвестиційної
Програми
обласного
комунального
підприємства
"Миколаївоблтеплоенерго"; відсутність проведення конкурсного відбору
керівників комунальних підприємств;
депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала виключити з пункту 2
проекту рішення обласної ради "Про звіт голови обласної державної
адміністрації щодо виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку області, обласного бюджету та делегованих повноважень" слово
"рекомендувати".
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами,
проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 41
"проти" – немає
"утримались" – 13
"не голосували" – немає
"всього" - 54
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
У роботі сесії оголошено перерву.
ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ.
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2. СЛУХАЛИ:
Про затвердження обласної Комплексної програми з розроблення
(оновлення) містобудівної документації
територій та створення
(функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області
на 2016-2020 роки.
Доповідач: Григор'єва С.К. – виконувач обов’язків начальника управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 50
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про затвердження обласної Програми часткового відшкодування кредитів
на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020
роки.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 52
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 52
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
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4. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів теплопостачання
державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Кротов А.О. (політична партія "Опозиційний
блок"), Соколов М.В. – перший заступник голови обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 51
"проти" – немає
"утримались" – 1
"не голосували" – немає
"всього" - 52
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Про погодження інвестиційної Програми обласного
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" на 2016 рік.

комунального

Доповідач: Бородін В.А. – виконувач обов’язків директора комунального
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго".
В обговоренні взяли участь: Солтис О.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Кротов А.О. (політична партія "Опозиційний блок"), Олабін В.В.
(політична партія "Опозиційний блок"), Ніколенко А.А. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Зібров П.В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Невінчанний М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Барна Ф.П.
(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Талпа М.В.
(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Москаленко М.М. –
голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Барна Ф.П.
запропонував повернутися до розгляду питання "Про погодження інвестиційної
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Програми обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" на
2016 рік" під час роботи другого пленарного засідання четвертої сесії обласної
ради, яке відбудеться 12 березня 2016 року.
Враховуючи пропозиції, внесені депутатами обласної ради в ході
обговорення, сесією обласної ради надано таке доручення:
Звернутися до державної фінансової інспекції в Миколаївській області
щодо організації та проведення державного фінансового аудиту діяльності
обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" як
комунального універсального підприємства, заснованого на спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, інтереси яких у
межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє
Миколаївська обласна рада.
Підтримано одноголосно.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 30
"проти" – 3
"утримались" – 18
"не голосували" – немає
"всього" - 51
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
6. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ "Атомні енергетичні системи України"
на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Власенко А.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 46
"проти" – немає
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"утримались" – 2
"не голосували" – 1
"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Регіональної цільової програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2013 2017 роки.
Доповідач: Грицаєнко М.Г. – начальник головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській
області.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 48
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії на період до 2017 року Програми охорони
довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на
2011-2015 роки.
Доповідач: Мац Д.А. – виконувач обов’язків начальника управління
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 44
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
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"всього" - 44
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії на період до 2017 року обласної Цільової
програми розвитку екологічної мережі на період 2015 року.
Доповідач: Мац Д.А. – виконувач обов’язків начальника управління
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 45
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 45
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).
10. СЛУХАЛИ:
Про затвердження обласної
2016 – 2020 роки.

Програми "Молодь Миколаївщини" на

Доповідач: Веліховська А.Б. - директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації;
Співдоповідач: Сивопляс О.В. - директор департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Чіпак І.І. (політична партія "Наш край"),
Гладун С.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Кормишкін Ю.А.
(політична партія "Наш край"), Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Москаленко М.М. – голова обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 36
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"проти" – 2
"утримались" – 11
"не голосували" – немає
"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
11. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу окремого індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ Казанківського району Миколаївської області.
Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 49
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається).
12. СЛУХАЛИ:
Про
внесення
змін до
Статуту
Новопетрівської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату Снігурівського району Миколаївської
обласної ради.
Доповідач: Веліховська А.Б. - директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 48
"проти" – немає
"утримались" – 1
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"не голосували" – немає
"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається).
13. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту Миколаївської обласної психолого-медикопедагогічної консультації – організації обласної комунальної власності.
Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 49
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Про призначення Шуляра В. І. на посаду директора Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Доповідач: Веліховська А.Б. - директор департаменту освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Гладун С.М. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко М.М. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 38
"проти" – 2
"утримались" – 9
"не голосували" – немає
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"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається).
15. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії на період до 2018 року обласної Програми із
запобігання ввезенню та розповсюдженню на території Миколаївської
області неякісних (субстандартних), фальсифікованих та незареєстрованих
лікарських засобів на 2011-2015 роки.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 46
"проти" – немає
"утримались" – 3
"не голосували" – немає
"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Про припинення трудових відносин із керівниками обласних закладів
охорони здоров’я.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний
блок"), Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Москаленко М.М. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 42
"проти" – немає
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"утримались" – 7
"не голосували" – немає
"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 16 додається).
17. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади
міста Вознесенськ.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 49
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається).
18. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу окремого індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад
сіл Очаківського району.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 48
"проти" – немає
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"утримались" – 1
"не голосували" – немає
"всього" - 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 18 додається).
19. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Благодатненської сільської
ради Арбузинського району.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник
управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Кротов А.О. (політична партія "Опозиційний блок"), Талпа М.В.
(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Москаленко М.М. –
голова обласної ради.
У ході обговорення депутат обласної ради Олабін В.В. порушив питання
щодо стратегічної позиції облдержадміністрації стосовно забезпечення
соціально незахищених верств населення області лікарськими засобами за
доступними цінами та перспективи роботи ВО "Фармація".
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 37
"проти" – 4
"утримались" – 7
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається).
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20. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу житлових будинків зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Кривобалківської сільської
ради.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 48
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 20 додається).
21. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2014 року № 11.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 48
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається).
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22. СЛУХАЛИ:
Про припинення трудових відносин із директором Миколаївського
коледжу культури та мистецтв.
Доповідач: Бойченко
В.Б. – заступник
начальника управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 45
"проти" – 1
"утримались" – 2
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається).
23. СЛУХАЛИ:
Про призначення Мицика С. В. на посаду директора Миколаївського
коледжу культури та мистецтв.
Доповідач: Бойченко В.Б. – заступник начальника управління
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний
блок"), Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко М.М. – голова обласної ради.
У ході обговорення депутат обласної ради Кравченко М.А. порушив
питання щодо використання не за призначенням легкового автомобіля
"DAEWOO Lanos", який перебуває у користуванні Миколаївського коледжу
культури та мистецтв, та необхідності проведення перевірки зазначених фактів.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 41
"проти" – немає
"утримались" – 7
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"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається).
24. СЛУХАЛИ:
Про припинення юридичної особи – комунального підприємства "Обласне
архітектурно-планувальне бюро" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Нуждов П.А. – начальник управління
будівництва облдержадміністрації.

капітального

В обговоренні взяли участь: Резніков І.Б. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко М.М. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 31
"проти" – 12
"утримались" – 5
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
25. СЛУХАЛИ:
Про реформування комунального друкованого засобу масової інформації –
газети "Рідне Прибужжя".
Доповідач: Фабрикова Т.М. – головний редактор редакції газети "Рідне
Прибужжя".
В обговоренні взяли участь: Чіпак І.І. (політична партія "Наш край"),
Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Фабрикова Т.М. – головний
редактор редакції газети "Рідне Прибужжя", Лабарткава Т.С. – начальник
юридичного відділу обласної ради, Зібров П.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко М.М. – голова обласної ради.
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З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 40
"проти" – немає
"утримались" – 7
"не голосували" – немає
"всього" - 47
ВИРІШИЛИ: (рішення № 25 додається).
26. СЛУХАЛИ:
Про призначення Неграя В. А. на посаду директора регіонального
ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя".
Доповідач: Васильєва М.В. – директор департаменту економічного
розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 48
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається).
27. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ "ВЮПВ Врадіївська вода" на
отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Власенко А.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
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Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 48
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 27 додається).
28. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання фізичної особи-підприємця Молчанової С.А.
на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Власенко А.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 46
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 46
ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається).
29. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на отримання
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Власенко А.В. – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології, охорони навколишнього середовища та
використання природних ресурсів.
В обговоренні взяли участь: Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний
блок"), Долина С.В. – директор ТОВ "Укрюгекопром", Олабін В.В. (політична
партія "Опозиційний блок"), Закусілов А.М. (політична партія "Наш край"),
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Чіпак І.І. (політична партія "Наш край"), Москаленко М.М. – голова обласної
ради.
У зв'язку з необхідністю більш детального вивчення цього питання в ході
обговорення запропоновано перенести його розгляд на чергову сесію обласної
ради.
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
30. СЛУХАЛИ:
Про затвердження персонального складу комісії обласної ради з питань
поновлення прав реабілітованих.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 47
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 47
ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається).
31. СЛУХАЛИ:
Про надання доручення голові обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 48
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається).
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32. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про порядок оформлення, оприлюднення та
розгляду електронних петицій, адресованих Миколаївській обласній раді.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 45
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 45
ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається).
33. СЛУХАЛИ:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Соколов М.В. – перший заступник голови обласної
ради, Ковальчук П.В. (політична партія "Українське об’єднання патріотів УКРОП"), Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Луста В.В. (політична партія "Наш край"), Фроленко В.О.
(політична партія "Опозиційний блок"), Закусілов А.М. (політична партія "Наш
край"), Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Марін Г.А.
(політична партія "Українське об’єднання патріотів - УКРОП"),
Максимчук В.І. – головний спеціаліст управління з питань кадрового
забезпечення головного управління Національної поліції в Миколаївській
області, Зібров П.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко М.М. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення та з метою запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів депутати обласної ради Олабін В.В. і
Талпа М.В. публічно оголосили про наявний конфлікт інтересів у цьому
питанні.

31

Депутатами обласної ради було запропоновано перенести розгляд цього
питання на наступну сесію обласної ради у зв'язку з неповідомленням про місце
і час проведення засідання профільної постійної комісії обласної ради з
розгляду цього питання депутатів обласної ради Закусілова А.М. та
Ніколенка А.А., кандидатури яких були запропоновані постійними комісіями
обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 22
"проти" – 2
"утримались" – 20
"не голосували" – немає
"всього" - 44
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
34. СЛУХАЛИ:
Про план роботи Миколаївської обласної ради на 2016 рік.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 42
"проти" – немає
"утримались" – 3
"не голосували" – немає
"всього" - 45
ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається).
Продовжуючи ведення сесії, головуюча повідомила про заяву
депутатської фракції "Опозиційний блок", яка надійшла на ім'я голови
обласної ради, щодо виведення зі складу цієї депутатської фракції депутата
обласної ради Невінчанного М.А. Таким чином, - зазначила голова обласної
ради, - склад депутатської фракції становить 16 депутатів.
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Також на ім'я голови обласної ради, - продовжила далі головуюча, надійшла заява від депутата обласної ради Невінчанного М.А. про вихід зі
складу депутатської фракції "Опозиційний блок" в Миколаївській обласній раді
у зв'язку з політичною зрадою партійним керівництвом інтересів виборців.
35. СЛУХАЛИ:
Про зняття з контролю рішень обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 46
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" - 46
ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається).
Підбиваючи підсумки роботи першої частини пленарного засідання
обласної ради, головуюча Москаленко В.В. повідомила, що усі питання,
включені до порядку денного четвертої сесії обласної ради на сьогодні,
розглянуто.
До головуючої на сесії з проханням надати слово звернувся депутат
обласної ради Кравченко М.А.
Виступаючий звернувся з трибуни до голови обласної державної
адміністрації щодо необхідності вирішення питання, пов'язаного з
використанням будівлі колишнього кінотеатру "Іскра", переданого під
розміщення Миколаївської обласної філармонії. Звернув увагу на факт
розкрадання будівлі кінотеатру. Наголосив на неприпустимості перебування
працівників обласної філармонії в аварійному приміщенні та забезпеченні цього
закладу приміщенням, яке є придатним для повноцінної роботи.
Відповідь депутату Кравченку М.А. на пленарному засіданні надав голова
обласної державної адміністрації Меріков В.І.
Далі головуюча повідомила, що у роботі пленарного засідання
оголошується перерва.
Друга частина пленарного засідання четвертої сесії обласної ради сьомого
скликання відбудеться 12 березня 2016 року о 10 годині. Першу частину
пленарного засідання четвертої сесії обласної ради завершено.
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Друга частина пленарного засідання четвертої сесії
Миколаївської обласної ради сьомого скликання
12 березня 2016 року
м.Миколаїв

Місце проведення:
Сесійний зал обласної ради,
10 година

Голова обласної ради Москаленко В.В. розпочала другу частину
пленарного засідання четвертої сесії обласної ради сьомого скликання.
Всього обрано депутатів - 64
Присутні на сесії - 43
Відсутні з поважних причин - 21.
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації,
керівники ряду підприємств, департаментів та управлінь,
представники засобів масової інформації, працівники виконавчого апарату
обласної ради тощо.
У роботі сесії взяли участь народні депутати України: Бриченко І.В.,
Вадатурський А.О., Жолобецький О.О., Кремінь Т.Д., Лівік О.П., Підберезняк В.І.
До складу секретаріату сесії обрано 2-х депутатів: Боднар Н.О. ("Блок
Петра Порошенка "Солідарність"), Настоящий І.А. ("Опозиційний блок").
Лічильну комісію обрано у складі трьох депутатів: Іванова Н.В.
(політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Дранов В.І
(політична партія "Опозиційний блок"), Рубський Г.І. (політична партія
"Відродження").
Перед затвердженням порядку денного четвертої сесії обласної ради
сьомого скликання головуюча звернулася до присутніх у сесійному залі
депутатів стосовно дотримання дисципліни та правил депутатської етики під
час проведення пленарного засідання обласної ради.
Зауважила щодо тривалості доповідей, виступів в ході обговорення
питань порядку денного, підкресливши, що їх час повинен відповідати вимогам
Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання.
В обговоренні проекту порядку денного взяли участь: Барна Ф.П. (політична
партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Кротов А.О. (політична партія
"Опозиційний блок"), Талпа М.В (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність").
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В ході обговорення проекту порядку денного та регламенту роботи
четвертої сесії депутат обласної ради Барна Ф.П. запропонував включити до
порядку денного четвертої сесії питання про погодження інвестиційної
Програми обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" на
2016 рік.
Депутат обласної ради Кротов А.О. вніс пропозицію щодо включення до
порядку денного четвертої сесії питання про обрання представників
громадськості до складу поліцейської комісії головного управління
Національної поліції в Миколаївській області.
Депутат обласної ради Талпа М.В. звернувся з пропозицією стосовно
включення до порядку денного четвертої сесії питання про припинення
юридичної особи –
комунального підприємства "Обласне архітектурнопланувальне бюро" Миколаївської обласної ради.
Проект порядку денного та регламент роботи четвертої сесії обласної
ради з доповненнями підтримано одноголосно.
До проекту порядку денного четвертої сесії обласної ради сьомого
скликання включено такі питання:
1. Про стан доріг загального користування у Миколаївській області та
перспективи вирішення проблемних питань, пов’язаних з їх ремонтом та
реконструкцією.
Доповідач: Романчук
М.П.
–
облдержадміністрації;

перший

заступник

голови

Співдоповідач: Антощук О.Л. – начальник служби автомобільних доріг у
Миколаївській області.
2. Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.
Доповідач: Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації.
3. Про хід виконання рішення обласної ради від 03 грудня 2015 року № 7 «Про
депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т. В.».
Доповідач: Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації.
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Різне.
1. Про ситуацію з лісовими насадженнями в Новоодеському районі.
Інформує: Ковальчук П.В. – голова депутатської фракції політичної
партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
2. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо незадовільного стану автомобільних доріг державного значення
Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг) та Н-14 Олександрівка Кіровоград – Миколаїв.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
3. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення обсягів видатків
Миколаївській області для забезпечення медичних заходів окремих державних
програм.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
4. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України щодо передачі об’єкта соціальної інфраструктури – дитячого
оздоровчого центру «Комунарівець» з державної власності у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
5. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо встановлення розміру
орендної плати за використання земель сільськогосподарського призначення
державної власності.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
32. СЛУХАЛИ:
Про стан доріг загального користування у Миколаївській області та
перспективи вирішення проблемних питань, пов’язаних з їх ремонтом та
реконструкцією.
Доповідач: Романчук
М.П.
–
облдержадміністрації;

перший

заступник

голови
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Співдоповідач: Антощук О.Л. – начальник служби автомобільних доріг у
Миколаївській області.
В обговоренні взяли участь: Ніколенко А.А. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний блок"),
Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Олабін В.В. (політична партія
"Опозиційний блок"), Кротов А.О. (політична партія "Опозиційний блок"),
Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Гулін В.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Талпа М.В. (політична партія
"Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Соколов М.В. – перший заступник
голови обласної ради, Зібров П.В. (політична партія "Опозиційний блок"),
Джупінін Ю.В. (політична партія "Українське об’єднання патріотів - УКРОП"),
Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Боднар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Невінчанний М.А.
(позафракційний), Лучний М.М. (політична партія "Опозиційний блок"),
Костенко Л.І. – в.о. начальника управління "Укртрансбезпеки" у Миколаївській
області, Коба В.Б. – заступник начальника головного управління Національної
поліції в Миколаївській області, Кріль Р.В. – начальник Миколаївської митниці
ДФС, Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Попов О.М. –
начальник адміністрації Миколаївського морського порту, Кухта І.В. (політична
партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Закусілов А.М. (політична
партія "Наш край"), Мудрак О.І. (політична партія "Відродження"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ.
Після перерви продовжено обговорення питання "Про стан доріг
загального користування у Миколаївській області та перспективи
вирішення проблемних питань, пов’язаних з їх ремонтом та
реконструкцією".
В обговоренні взяли участь: Катрич А.П. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Бондар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"),
Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Мудрак О.І. (політична
партія "Відродження"), Кротов А.О. (політична партія "Опозиційний блок"),
Романчук М.П. - перший заступник голови облдержадміністрації,
Москаленко М.М. – голова обласної ради.
У ході обговорення цього питання депутатами обласної ради було внесено
ряд суттєвих пропозицій та доповнень до проекту рішення, зокрема щодо:
суми коштів, яку буде виділено Миколаївській області з державного бюджету у
2016 році на ремонт доріг;
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уведення від кожної депутатської фракції, створеної в Миколаївській обласній
раді, по одному представнику до складу тендерної комісії з метою проведення
тендеру;
підготовки окремого звернення депутатів Миколаївської обласної ради стосовно
включення Миколаївської області до експериментального проекту щодо
використання коштів від надходження акцизних та митних зборів в області;
наявності кредитних коштів у сумі 331 млн.гривень на ремонт доріг
загальнодержавного значення;
необхідності проведення ремонту дороги Р-55, на яку перейшло все
навантаження;
потреби у коштах з метою необхідності проведення ремонту дороги Н-11;
необхідності раціонального використання 15 млн.гривень, виділених з
обласного бюджету на ремонт доріг;
необхідності проведення ремонтних робіт на дорозі Т-1504 (Кишинів-Полтава)
та ремонту конкретної ділянки траси Снігурівка-Миколаїв;
наявності пропозицій по кожному району щодо мінімального переліку робіт та
суми коштів, яку буде виділено з обласного і місцевих бюджетів на ремонт
автомобільних доріг;
заходів, які вживаються службою автомобільних доріг у Миколаївській області
стосовно мінімізації "відкатів" коштів, виділених на ремонт автомобільних
доріг;
встановлення вагового контролю у Миколаївському морському порті;
наявності у м.Миколаєві накопичувальних майданчиків для великовантажного
транспорту.
Депутат обласної ради Демченко Т.В. запропонувала доповнити пункт 1
проекту рішення "Про стан доріг загального користування у Миколаївській
області та перспективи вирішення проблемних питань, пов’язаних з їх
ремонтом та реконструкцією" новим абзацом такого змісту:
"Вважати стан доріг у Миколаївській області катастрофічним та таким,
що створює надзвичайну ситуацію техногенного характеру".
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Доповнення депутата Демченко Т.В. поставлено на голосування.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 8
"проти" – 2
"утримались" – 30
"не голосували" – немає
"всього" - 40
У ході обговорення проекту рішення сесією обласної ради надано такі
доручення:
Обласній державній адміністрації розглянути на засіданні регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
питання щодо катастрофічного стану доріг загального користування у
Миколаївській області, який створює надзвичайну ситуацію техногенного
характеру і загрожує безпеці руху.
За результатами засідання проінформувати обласну раду.
Підтримано одноголосно.
Звернутися до голови Національної поліції України Х.Деканоїдзе з
пропозицією щодо надання згоди на участь в охороні громадського порядку та
забезпечення безпеки дорожнього руху працівниками управління патрульної
поліції в м.Миколаєві під час функціонування пересувних вантажно-вагових
комплексів на території Миколаївської області, у тому числі за межами
м.Миколаєва.
Підтримано одноголосно.
Внесено пропозицію поставити проект рішення на голосування за основу.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
за основу.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 42
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 42
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради в цілому.
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Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 39
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – 1
"всього" – 40
ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається).
33. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального
користування Миколаївської області на 2016-2018 роки.
Доповідач: Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Марін Г.А. (політична партія "Українське
об’єднання патріотів - УКРОП"), Гулін В.А. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Нойнець О.С. – керівник офісу розвитку Миколаївщини,
Зібров П.В. (політична партія "Опозиційний блок"), Бондар О.О. (політична
партія "ВО "Батьківщина"), Мудрак О.І. (політична партія "Відродження"),
Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Кравченко М.А. (політична
партія "Опозиційний блок"), Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний
блок"), Чіпак І.І. (політична партія "Наш край"), Невінчанний М.А.
(позафракційний), Талпа М.В. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Романчук М.П. – перший заступник голови облдержадміністрації, Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради було
внесено пропозицію поставити проект рішення на голосування за основу.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
за основу.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 39
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 39
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Далі проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради в цілому.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 40
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 40
ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається).
До головуючої на сесії звернувся депутат обласної ради Талпа М.В. з
проханням включити до порядку денного четвертої сесії питання "Про внесення
змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року № 12 "Про обласний
бюджет Миколаївської області на 2016 рік".
Пропозицію депутата Талпи М.В. підтримано одноголосно.
34. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 грудня 2015 року № 12
"Про обласний бюджет Миколаївської області на 2016 рік".
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 40
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 40
ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається).
35. СЛУХАЛИ:
Про хід виконання рішення обласної ради від 03 грудня 2015 року № 7
«Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т. В.».
Доповідач: Волошинович Е.П. – начальник управління інфраструктури
облдержадміністрації.
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В обговоренні взяли участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 40
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 40
ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається).
Розділ "РІЗНЕ".
Продовжуючи ведення сесії, головуюча повідомила, що депутатами
Миколаївської обласної ради підготовлено текст Звернення до Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України щодо поширення дії Закону
України від 03 вересня 2015 року № 666-VІІІ на території Миколаївської області
та підтримки законопроектів № 2724 та № 2725.
Запропоновано включити це питання до порядку денного четвертої сесії.
Пропозицію підтримано одноголосно.
36. СЛУХАЛИ:
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів
України та Верховної Ради України щодо поширення дії Закону України від
03 вересня 2015 року № 666-VIII на території Миколаївської області та
підтримки законопроектів № 2724 та № 2725.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 40
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
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"всього" – 40
ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається).
Депутат обласної ради Бондар О.О. вніс пропозицію щодо підготовки
звернення до Верховної Ради України від імені депутатського корпусу обласної
ради про створення дорожніх фондів та перенаправлення коштів від акцизних
податків і зборів на потреби дорожнього фонду, які в подальшому
використовуватимуться місцевими бюджетами на ремонт автомобільних доріг.
Виступаючий підкреслив, що одним із ініціаторів прийняття
законопроекту про створення дорожніх фондів був народний депутат України
Андрій Вадатурський, який сьогодні є присутнім на сесії обласної ради.
У зв'язку з цим запропонував надати слово для виступу з цього питання
народному депутату України Андрію Вадатурському.
Слово для виступу надано народному депутату України Андрію
Вадатурському, який виклав своє бачення стосовно вирішення цієї надважливої
для Миколаївської області проблеми та повідомив які кроки в плані
законодавчої ініціативи щодо створення дорожнього фонду було зроблено
протягом останнього часу.
Далі слово для виступу надано народному депутату України Кременю Т.Д.
Виступаючий зазначив, що співпраця депутатів і груп у Верховній Раді України
має конкретний результат.
Підкреслив, що прийнято важливе для усієї України рішення: на 2016 рік
у державному бюджеті заплановано близько 20 мільярдів гривень на
відновлення усіх без винятку доріг.
Назвав конкретні дії, які відбудуться найближчим часом, зокрема,
повідомив, що об'єднаннями "Миколаївщина" ініційовано проведення
позачергового засідання Кабінету Міністрів України з метою затвердження
фінансового плану проведення ремонтних автомобільних шляхів на 2016 рік.
Далі слово для виступу надано
Підберезняку В.І. та Жолобецькому О.О.

народним

депутатам

України

Після цього продовжено розгляд питань порядку денного.
37. СЛУХАЛИ:
Про ситуацію з лісовими насадженнями в Новоодеському районі.
Інформує: Ковальчук П.В. – голова депутатської фракції політичної
партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
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В обговоренні взяли участь: Катрич А.П. (політична партія "Блок
Петра Порошенка "Солідарність"), Ніколенко А.А. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Мудрак О.І. (політична партія "Відродження"),
Бондар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Москаленко В.В. – голова
обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення сесією обласної ради надано таке
доручення:
Постійній комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього
середовища та використання природних ресурсів детально вивчити та
розглянути на засіданні постійної комісії питання щодо фактів незаконного
вивезення з території Березанського району Миколаївської області через
морські торговельні порти деревини сортів твердих порід.
Підготувати рекомендації щодо вивчення цього питання відповідно до
чинного законодавства.
Підтримано одноголосно.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 37
"проти" – немає
"утримались" – 1
"не голосували" – немає
"всього" – 38
ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається).
38. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо незадовільного стану автомобільних доріг
державного значення Н-11 Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг)
та Н-14 Олександрівка - Кіровоград – Миколаїв.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
В ході розгляду цього питання внесено пропозицію доповнити заголовок
Звернення словами "до Президента України".
Пропозицію підтримано одноголосно.
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Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 38
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 38
ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається).
39. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення обсягів видатків
Миколаївській області для забезпечення медичних заходів окремих
державних програм.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 38
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 38
ВИРІШИЛИ: (рішення № 39 додається).
40. СЛУХАЛИ:

Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету
Міністрів України щодо передачі об’єкта соціальної інфраструктури –
дитячого оздоровчого центру «Комунарівець» з державної власності у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської
області.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
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Запропоновано доповнити заголовок Звернення словами "та державного
концерну "Укроборонпром".
Пропозицію підтримано одноголосно.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 38
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 38
ВИРІШИЛИ: (рішення № 40 додається).
41. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо
встановлення розміру орендної плати за використання земель
сільськогосподарського призначення державної власності.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Бондар О.О. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Фроленко В.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"),
Боднар Н.О. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Гулін В.А. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Ніколенко А.А. (політична
партія "ВО "Батьківщина"), Кухта І.В. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 12
"проти" – 1
"утримались" – 24
"не голосували" – немає
"всього" – 37
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
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Далі головуюча повідомила про розгляд питань, які додатково включені до
порядку денного четвертої сесії. Це питання, що не набрали необхідної
кількості депутатських голосів під час їх розгляду на пленарному засіданні
обласної ради 11 березня 2016 року.
42. СЛУХАЛИ:
Про припинення юридичної особи - комунального підприємства "Обласне
архітектурно-планувальне бюро" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 37
"проти" – немає
"утримались" – немає
"не голосували" – немає
"всього" – 37
ВИРІШИЛИ: (рішення № 42 додається).
43. СЛУХАЛИ:
Про погодження інвестиційної Програми обласного
підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" на 2016 рік.

комунального

Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Мудрак О.І. (політична партія "Відродження"), Закусілов А.М.
(політична партія "Наш край"),
Ніколенко А.А. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Романчук М.П. – перший заступник голови
облдержадміністрації, Москаленко В.В. – голова обласної ради.
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради.
Результати відкритого поіменного голосування:
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"за" – 36
"проти" – немає
"утримались" – 1
"не голосували" – немає
"всього" – 37
ВИРІШИЛИ: (рішення № 43 додається).
44. СЛУХАЛИ:
Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії
головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Закусілов А.М. (політична партія "Наш край"),
Соколов М.В. – перший заступник голови обласної ради, Талпа М.В. (політична
партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Олабін В.В. (політична партія
"Опозиційний блок"), Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення та з метою запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів депутати обласної ради Олабін В.В. і
Талпа М.В. публічно оголосили про наявний конфлікт інтересів у цьому
питанні.
Внесено пропозицію поставити проект рішення обласної ради на
голосування за основу.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради за основу.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 31
"проти" – 1
"утримались" – 4
"не голосували" – немає
"всього" – 36
З урахуванням обговорення та внесених депутатами обласної ради
пропозицій проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту
рішення обласної ради в цілому.
Результати відкритого поіменного голосування:
"за" – 34
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"проти" – немає
"утримались" – 2
"не голосували" – 1
"всього" – 37
ВИРІШИЛИ: (рішення № 44 додається).
Далі слово для оголошення звернення надано депутатові обласної ради
Маріну Г.А. (політична партія "Українське об’єднання патріотів - УКРОП").
Промовець звернув увагу на нераціональне використання Міністерством
оборони України земель сільськогосподарського призначення на території
Первомайського району Миколаївської області.
Депутат обласної ради Марін Г.А. вніс пропозицію щодо розгляду на
засіданні профільної постійної комісії обласної ради та на засіданнях усіх
постійних комісій питання про внесення змін до статті 19 Закону України "Про
оренду землі" (за клопотанням орендодавця вилучати земельні ділянки в
орендаря згідно з чинним законодавством щодо надання земельних ділянок для
ведення особистого підсобного господарства у розмірі до 2 га громадянам
України, зокрема, учасникам АТО, працівникам бюджетної сфери та соціально
незахищеним верствам населення.
У зв'язку з цим сесією обласної ради надано таке доручення:
Розглянути на засіданні профільної постійної комісії обласної ради з
питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села
звернення депутата Маріна Г.А. щодо врегулювання земельних відносин.
Підтримано одноголосно.
Підсумовуючи роботу четвертої сесії Миколаївської обласної ради
сьомого скликання, головуюча Москаленко В.В. повідомила, що усі питання,
включені до порядку денного пленарного засідання обласної ради, розглянуто.
На цьому роботу сесії оголошено завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/
Голова обласної ради

Федулова 37 01 63

В.В.Москаленко

