УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОТОКОЛ
10 листопада 2016 року № 8
м.Миколаїв

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

Перед початком роботи восьмої сесії обласної ради сьомого скликання
головуюча Москаленко В.В. вручила декілька відзнак і нагород.
За вагомий особистий внесок у справу дослідження, збереження та
популяризації історико-культурної спадщини Миколаївщини, самовіддану
плідну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію відзнакою
Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня
нагороджено ТРИГУБА Олександра Петровича, доктора історичних наук,
професора, голову Миколаївської обласної організації Національної спілки
краєзнавців України.
За вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва на
Миколаївщині, утвердження ідеалів духовної краси, високий професіоналізм,
активну життєву позицію відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги
перед Миколаївщиною" IІ ступеня нагороджено КОШОВУ Олену Василівну,
артистку вищої категорії Миколаївського академічного художнього російського
драматичного театру.
За вагомий особистий внесок у справу захисту української держави та її
народу, особисту мужність і відвагу, проявлені під час захисту територіальної
цілісності України, сумлінне виконання службових обов’язків відзнакою
Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" IІ ступеня
нагороджено КРАВЦЯ Олега Анатолійовича, учасника антитерористичної
операції на сході України.
/Бурхливі оплески/
Від імені депутатського корпусу голова обласної ради Москаленко В.В.
привітала нагороджених, побажала міцного здоров’я, життєвої наснаги, творчих
успіхів у подальшій роботі та вручила квіти.
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Далі головуюча Москаленко В.В. продовжила ведення сесії.
Проведено реєстрацію депутатів за допомогою електронної системи для
голосування.
Всього обрано депутатів - 64
Зареєструвалися на сесії - 46
Відсутні з поважних причин - 18.
Восьму сесію Миколаївської обласної ради сьомого скликання оголошено
відкритою.
(Лунає Державний Гімн України)
ЗАПРОШЕНІ: народні депутати України, керівництво облдержадміністрації, голови обласної ради попередніх скликань, голови районних рад
та райдержадміністрацій, міські голови, керівники ряду підприємств,
департаментів та управлінь, представники засобів масової інформації,
працівники виконавчого апарату обласної ради тощо.
У роботі сесії взяли участь народні депутати України Макар'ян Д.Б. та
Вадатурський А.О.
Головуюча вносить пропозицію про обрання секретаріату сесії у кількості
2-х депутатів: Колесніков В.В. (політична партія "Українське об'єднання
патріотів – "УКРОП"), Ізбаш А.І. (політична партія "Нова держава ").
Склад секретаріату сесії затверджено одноголосно.
Перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи восьмої сесії
обласної ради головуюча Москаленко В.В. повідомила, що проекти рішень
обласної ради після їх надходження від облдержадміністрації було розміщено
на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради, а також розіслано усім
депутатам обласної ради електронною поштою.
Далі головуюча обґрунтувала необхідність зняття з розгляду на восьмій
сесії обласної ради деяких питань та об'єднання проектів рішень про надання у
користування мисливських угідь в один проект рішення. Зазначила, що на
виконання рішення президії обласної ради два проекти рішень про надання у
користування мисливських угідь Новоодеській госпрозрахунковій організації
"ГМР" об'єднано в один проект рішення.
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За пропозицією облдержадміністрації на засіданнях постійних комісій
обласної ради, - продовжила далі головуюча, - обговорювалося питання "Про
внесення змін до рішення обласної ради від 28 квітня 1995 року № 8 "Про
створення регіонального ландшафтного парку "Тилігульський".
У зв’язку з необхідністю доопрацювання зазначеного питання та
узгодження проекту рішення з відповідними службами облдержадміністрацією
було вирішено зняти його з розгляду на сьогоднішній сесії.
Також, - зазначила Москаленко В.В., - облдержадміністрацією відкликано
з розгляду на сесії декілька питань, зокрема:
Про призначення Терещенко Вікторії
Миколаївського обласного театру ляльок;

Петрівни

на посаду

директора

Про призначення Берсона Миколи Семеновича на посаду директора
Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії;
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року №3 "Про
схвалення перспективного плану формування територій громад Миколаївської
області".
Згідно з рішенням президії обласної ради до проекту порядку денного не
включено
питання
"Про
призначення
Березницького
Володимира
Миколайовича на посаду директора обласного комунального підприємства
"Миколаївоблтеплоенерго".
За пропозицією облдержадміністрації на засіданнях постійних комісій та
на президії обласної ради обговорювалися такі питання:
Про надання згоди на безоплатну передачу у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області цілісно-майнового комплексу –
центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей
Вознесенської міської ради;
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
спільну власність територіальних громад міста, сіл Баштанського району;
Про припинення юридичної
"Профілактична дезінфекція";

особи

–

комунального

підприємства

Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 31.
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Враховуючи висновки постійних комісій та рішення президії, підкреслила головуюча, - зазначені питання знято з розгляду сесії.
Згідно з рішенням президії обласної ради до проекту порядку денного
включено питання:
"Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради сьомого
скликання замість того, який вибув".
За пропозицією постійної комісії обласної ради з питань законності,
депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з
органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації до порядку
восьмої сесії обласної ради включено такі питання:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до центральних органів
влади щодо призначення керівників правоохоронних органів на конкурсних
засадах;
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України,
Кабінету Міністрів України, голови Миколаївської обласної державної
адміністрації про призначення на посади в органах державної влади
начальників всіх структурних і територіальних підрозділів виключно на
конкурсних підставах.
Головуюча наголосила, що усі питання проекту порядку денного
заздалегідь вводяться в
електронну систему для голосування у чіткій
послідовності.
З метою уникнення технічних збоїв у роботі електронної системи для
голосування головуюча звернулася до колег-депутатів з проханням
дотримуватися черговості питань та не змінювати визначену послідовність
питань у проекті порядку денного.
В обговоренні проекту порядку денного восьмої сесії обласної ради взяли
участь: Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Резніков І.Б.
(політична партія "Опозиційний блок"), Ніколенко А.А. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Барна Ф.П. (політична партія "Блок Петра Порошенка
"Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення порядку денного депутат обласної ради Демченко Т.В.
запропонувала включити до порядку денного восьмої сесії депутатський запит
про дорожній колапс у Миколаївській області. Пропозицію депутата
Демченко Т.В. поставлено на голосування.
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Проведено голосування за допомогою
голосування за пропозицію Демченко Т.В.
Підсумки голосування:

електронної

системи

для

"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" - 47
Депутат обласної ради Ніколенко А.А. запропонував виключити з порядку
денного восьмої сесії питання про надання у користування мисливських угідь у
зв'язку з необхідністю доопрацювання за станом на сьогодні супровідних
документів до проектів рішень.
Пропозицію депутата Ніколенка А.А. поставлено на голосування.
Головуюча повідомила, що у роботі електронної системи для голосування
відбувся збій. З метою підрахунку голосів під час прийняття проектів рішень з
питань порядку денного запропоновано обрати лічильну комісію з числа
депутатів обласної ради.
Обрано лічильну комісію у складі 3-х депутатів: Каражей О.М. (політична
партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Настоящий І.А (політична
партія "Опозиційний блок"), Садрідінов Р.Ш. (політична партія "Наш край").
Склад лічильної комісії затверджено одноголосно.
Далі слово для виступу надано голові облдержадміністрації
Савченку О.Ю., який звернувся до присутніх у сесійному залі депутатів щодо
консолідації зусиль в напрямі вирішення життєво важливих питань
територіальних громад Миколаївської області.
На голосування поставлено пропозицію депутата Ніколенка А.А. щодо
виключення з порядку денного восьмої сесії питань про надання мисливських
угідь.
Пропозицію не підтримано.
До головуючої Москаленко В.В. з проханням надати слово для виступу
звернувся депутат обласної ради Барна Ф.П., який вніс пропозицію виключити з
порядку денного восьмої сесії Звернення депутатів Миколаївської обласної ради
до Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Миколаївської
обласної державної адміністрації щодо призначення на посади в органах
державної влади.
Проведено голосування за пропозицію Барни Ф.П.
Пропозицію депутата Барни Ф.П. не підтримано.
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Порядок денний та регламент роботи восьмої сесії обласної ради сьомого
скликання з доповненнями в цілому поставлено на голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 50
До порядку денного восьмої сесії обласної ради сьомого скликання
включено такі питання:
1. Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач: Демченко Т.В. – депутат обласної ради.
2. Про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
3. Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради сьомого
скликання замість того, який вибув.
Доповідач: Пономаренко І.М. - голова Миколаївської обласної виборчої
комісії.
4. Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
5. Про інформацію прокурора Миколаївської області Дунаса Т.О. щодо стану
законності та заходів з її зміцнення на території області.
Інформує: Дунас Т.О. – прокурор Миколаївської області.
6. Про підготовку об’єктів теплопостачання та теплоспоживання Миколаївської
області до опалювального сезону 2016 /2017 року.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
Співдоповідачі: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації;
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Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
7. Про ситуацію, що склалася на обласному комунальному підприємстві
"Миколаївоблтеплоенерго".
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
8. Про звіт начальника управління з питань майна комунальної власності
області департаменту економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації
Відіної
О.В.
щодо
результатів
управління
підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області протягом 2014-2016 років.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
9. Про звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров'я у лікарняних закладах
Миколаївської області.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
10. Про внесення доповнення до Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки.
Доповідач: Грипенко В.К. – заступник
економічного
розвитку
та
облдержадміністрації.

директора департаменту
регіональної
політики

11. Про депутатський запит депутата обласної ради Ковальчука П.В.
Доповідач: Ковальчук П.В. – депутат обласної ради.
12. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до центральних
органів влади щодо призначення керівників правоохоронних органів.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
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13. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, голови Миколаївської обласної державної
адміністрації про призначення на посади в органах державної влади.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
14. Про надання у користування мисливських угідь приватному підприємству
"Забава 1".
Доповідач: Бойко Г.А. – головний спеціаліст Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
15. Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю "СМГ "Буг" на території Вітовського району Миколаївської
області.
Доповідач: Бойко Г.А. – головний спеціаліст Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
16. Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю "СМГ "Буг" на території Новоодеського району
Миколаївської області.
Доповідач: Бойко Г.А. – головний спеціаліст Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
17. Про надання у користування
госпрозрахунковій організації "ГМР".

мисливських

угідь

Новоодеській

Доповідач: Бойко Г.А. – головний спеціаліст Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
18. Про затвердження обласної Програми підтримки вітчизняного
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у
Миколаївській області на 2017-2021 роки.
Доповідач: Іваненко О.О. – заступник начальника управління
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
19. Про затвердження обласної Програми підтримки засобів масової інформації
та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування на 2017-2021 роки.
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Доповідач: Іваненко О.О. – заступник начальника управління
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
20. Про внесення змін до Положення про обласний центр пошукових
досліджень та редакційно-видавничої діяльності.
Доповідач: Назарова А.П. – завідуюча редакцією з увічнення пам’яті
учасників антитерористичної операції, жертв воїн та
політичних репресій обласного Центру пошукових
досліджень та редакційно-видавничої діяльності.
21. Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській області на
2017-2018 роки.
Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

22. Про внесення змін до Статуту комунального закладу "Центр фінансовостатистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення освітніх закладів" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
23. Про призначення Земляної Р.В. на посаду директора Очаківської
загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської
обласної ради.
Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
24. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Новокрасненської сільської ради
Арбузинського району.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
25. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Широколанівської сільської ради
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Веселинівського району та внесення змін до рішення обласної ради від 16
квітня 2015 року № 10.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
26. Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2016 році.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
27. Про продовження строку дії на період до 2017 року включно обласної
Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 20132016 роки.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
28. Про інформацію щодо звільнення з посад керівників закладів охорони
здоров’я області, що належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
29. Про припинення Миколаївського обласного центру з профілактики та
боротьби зі СНІДом – закладу комунальної власності області шляхом
реорганізації (перетворення) у Миколаївський обласний центр паліативної
допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
30. Про перейменування обласного центру медико-соціальної експертизи –
закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
31. Про перейменування обласної стоматологічної поліклініки – установи
комунальної власності області та затвердження її Статуту.
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Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
32. Про перейменування Миколаївського базового медичного коледжу та
затвердження його Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
33. Про перейменування обласної лікарні відновного лікування та затвердження
її Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
34. Про перейменування обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру –
закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
35. Про перейменування Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні –
закладу комунальної власності області та затвердження її Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
36. Про внесення змін до Статуту обласної спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту "Обласний яхтклуб".
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
37. Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з
пріоритетних видів спорту.
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
38. Про перейменування Центру олімпійської підготовки з баскетболу та
внесення змін до його Статуту.
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Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
39. Про затвердження Положення Миколаївського обласного центру фізичного
здоров’я населення "Спорт для всіх".
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
40. Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на отримання
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Слиш В.Р. –
провідний геолог Південно-Української
гідрогеологічної експедиції.
41. Про погодження клопотання КП "Водопостачання м. Вознесенськ" на
отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Слиш В.Р. –
провідний геолог Південно-Української
гідрогеологічної експедиції.
42. Про виконання протокольного доручення обласної ради щодо ситуації, яка
склалася на державному підприємстві "Володимирське" Казанківського району
Миколаївської області.
Доповідач: Сокол О.В. – виконуючий обов’язки начальника
регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області.
РІЗНЕ.
1. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.В.
Доповідач: Демченко Т.В. – депутат обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
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Підсумки голосування:
"за" – 46
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 1 додається).
2. СЛУХАЛИ:
Про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 48
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 2 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Про визнання повноважень депутата Миколаївської обласної ради сьомого
скликання замість того, який вибув.
Доповідач: Пономаренко І.М. - голова Миколаївської обласної виборчої
комісії.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 48
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 49
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Голова обласної ради Москаленко В.В. привітала новообраного депутата
обласної ради Вовненка Є.В. з визнанням повноважень. Побажала плідної праці
на благо громади Миколаївщини. Вручила значок депутата Миколаївської
обласної ради сьомого скликання, картку та посвідчення.
ВИРІШИЛИ: (рішення № 3 додається).
4. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до складу постійних комісій обласної ради.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Барна Ф.П. (політична партія "Блок
Петра Порошенка "Солідарність"), Соколов М.В. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Депутат обласної ради Соколов М.В. вніс пропозицію розділити
пункти проекту рішення і проголосувати спочатку окремо стосовно заяви
Кормишкіна Ю.А., а потім окремо щодо інших пунктів проекту рішення.
Проведено відкрите поіменне голосування за прийняття проекту рішення
обласної ради, крім пункту про увільнення Кормишкіна Ю.А. від обов'язків
голови постійної комісії обласної ради.
Підсумки голосування:
"за" – 49
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 51
Далі проведено відкрите поіменне голосування за пункт 7 проекту
рішення, в якому йдеться про увільнення Кормишкіна Ю.А. від обов'язків
голови постійної комісії обласної ради
Підсумки голосування:
"за" – 22
"проти" – 3
"утримались" – 26
"не голосували" - 0
"всього" – 51
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Проведено голосування за допомогою
голосування за прийняття проекту рішення.

електронної

системи

для

Підсумки голосування:
"за" – 52
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 0
"всього" – 52
ВИРІШИЛИ: (рішення № 4 додається).
Головуюча Москаленко В.В. запропонувала провести повторну
реєстрацію депутатів обласної ради за допомогою електронної системи для
голосування.
У сесійному залі зареєструвалися 50 депутатів обласної ради.
Головуюча повідомила, що у порядку денному сесії відбулися зміни у
зв'язку з тим, що через відсутність прокурора Миколаївської області
Дунаса Т.О., який зараз перебуває на нараді у голови облдержадміністрації,
неможливо буде заслухати інформацію щодо стану законності та заходів з її
зміцнення на території області.
Далі продовжено розгляд питань порядку денного.
5. СЛУХАЛИ:
Про підготовку об’єктів теплопостачання та теплоспоживання
Миколаївської області до опалювального сезону 2016 /2017 року.
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
Співдоповідачі: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації;
Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Невінчанний М.А. (позафракційний), Чмирь С.М.
(політична партія "ВО "Батьківщина"), Демченко Т.В. (політична партія
"Нова держава"), Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний блок"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Демченко Т.В. запропонувала у тексті проекту рішення обласної ради "Про
підготовку об’єктів теплопостачання та теплоспоживання Миколаївської області
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до опалювального сезону 2016 /2017 року, слова "рекомендувати" замінити
словами "запропонувати".
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 14
"всього" – 50
ВИРІШИЛИ: (рішення № 5 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Про ситуацію, що склалася на обласному комунальному підприємстві
"Миколаївоблтеплоенерго".
Доповідач: Гладков Є.Л. – начальник управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації.
Співдоповідач: Бородін В.А. – виконуючий обов'язки директора
ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".
В обговоренні взяли участь: Невінчанний М.А. (позафракційний), Олабін В.В.
(політична партія "Опозиційний блок"), Марін Г.А. (політична партія
"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"), Івануна І.В. (політична партія
"ВО "Батьківщина"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Начинова С.О. – голова обласної профспілки працівників житловокомунального господарства, Рубський Г.І. (політична партія "Відродження"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутатами обласної ради порушено
ряд важливих питань та внесено низку суттєвих пропозицій, зокрема:
депутат обласної ради Івануна І.В. запропонував:
у проекті рішення слова "рекомендувати" замінити словами "запропонувати";
управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації на
чергову сесію обласної ради внести пропозиції щодо подальшого
функціонування обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго";
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депутат обласної ради Олабін В.В. вніс пропозицію облдержадміністрації
терміново вирішити питання щодо призначення керівника обласного
комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" та виправлення
ситуації, що склалася на цьому підприємстві;
депутат обласної ради Рубський Г.І. порушив питання щодо наявності акта
перевірки обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго"
державною фінансовою інспекцією в Миколаївській області та ознайомлення
депутатів обласної ради з результатами цієї перевірки;
депутат обласної рали Демченко Т.В. внесла таку пропозицію:
облдержадміністрації терміново вжити заходів щодо погашення боргів із
заробітної плати на ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" до кінця 2016 року.
Запропонувала облдержадміністрації на черговій сесії обласної ради
проінформувати про виконання рішень обласної ради, що стосуються
обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго".
Пропозицію депутата Демченко Т. підтримано одноголосно.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 14
"всього" – 51
ВИРІШИЛИ: (рішення № 6 додається).
У ході обговорення обласною радою надано такі доручення:
1. Звернутися до державної фінансової інспекції в Миколаївській області щодо
направлення депутатам обласної ради аудиторського звіту за результатами
державного фінансового аудиту діяльності ОКП "Миколаївоблтеплоенерго",
проведеної державною фінансової інспекцією в Миколаївській області на
обласному комунальному підприємстві "Миколаївоблтеплоенерго".
2. Обласній державній адміністрації на черговій сесії обласної ради
проінформувати про виконання рішень обласної ради, які стосуються обласного
комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго".
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7. СЛУХАЛИ:
Про звіт начальника управління з питань майна комунальної власності
області департаменту економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації Відіної О.В. щодо результатів управління
підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області протягом 2014-2016 років.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Фроленко В.О.
(політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова
держава"), Івануна І.В. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Валішева С.В. –
голова профспілкового комітету КП "Міжнародний аеропорт "Миколаїв",
Луста В.В. політична партія "Наш край"), Невінчанний М.А. (позафракційний),
Бонь В.В. - заступник голови облдержадміністрації, Москаленко В.В. – голова
обласної ради.
Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради Олабін В.В.
порушив питання щодо:
можливості передачі КП "Фармація" в управління
охорони здоров'я
облдержадміністрації, перспектив його подальшого розвитку та виконання
підприємством соціальної ролі для населення;
ситуації, яка склалася на КП "Профдезінфекція" у зв’язку із кадровими
перестановками.
Депутат обласної ради Кравченко В.А. звернувся до голови
облдержадміністрації Савченка О.Ю. з депутатським зверненням щодо
подальшого використання комплексу колишнього кінотеатру "Іскра".
Депутат обласної ради Фроленко В.О. порушив питання щодо загальної
кількості комунальних підприємств та кількості комунальних підприємств, які
спрацювали з прибутком у 2014 та 2016 роках.
Депутат обласної ради Демченко Т.В. порушила питання щодо стратегії
розвитку КП "Міжнародний аеропорт "Миколаїв" та інших комунальних
підприємств.
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Запропонувала пункту 9 проекту рішення викласти у такій редакції:
"Обласній раді на черговій сесії обласної ради заслухати керівництво
облдержадміністрації щодо стратегії розвитку комунальних підприємств
Миколаївської обласної ради та про виконання цього рішення за підсумками
2016 року".
Звернула увагу на відсутність пропозицій облдержадміністрації щодо
матеріальної підтримки комунальних підприємств.
Депутат обласної ради Олабін В.В. виклав свою позицію стосовно
пункту 2 проекту рішення "Про звіт начальника управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного розвитку та
регіональної політики облдержадміністрації Відіної О.В. щодо результатів
управління підприємствами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області протягом 2014-2016 років" і запропонував
викласти його у такій редакції:
"Визнати роботу облдержадміністрації щодо управління комунальними
підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Миколаївської області протягом 2014-2016 років незадовільною".
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за пропозицію депутата Олабіна В.В.
Підсумки голосування:
"за" – 19
"проти" – 4
"утримались" – 16
"не голосували" - 11
"всього" – 50
Депутат обласної ради Демченко Т.В. підтримала пропозицію депутата
Олабіна В.В. і запропонувала пункт 2 проекту рішення викласти з
доповненнями у такій редакції:
"Визнати роботу облдержадміністрації, управління з питань майна комунальної
власності області департаменту економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації щодо управління комунальними підприємствами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
протягом 2014-2016 років незадовільною".
Пропозицію депутата Демченко Т.В. поставлено на голосування.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування.
Підсумки голосування:
"за" – 29
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"проти" – 2
"утримались" – 13
"не голосували" - 6
"всього" – 50
З урахуванням обговорення та пропозицій, внесених депутатами обласної
ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення обласної ради в цілому з
доповненнями.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 2
"утримались" – 3
"не голосували" - 10
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 7 додається).
У РОБОТІ СЕСІЇ ОГОЛОШЕНО ПЕРЕРВУ
Після перерви.
Проведено реєстрацію депутатів обласної ради за допомогою електронної
системи для голосування.
На сесії зареєструвалися 38 депутатів.
8. СЛУХАЛИ:
Про звіт начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Капусти М.О. щодо організації системи охорони здоров'я у лікарняних
закладах Миколаївської області.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Гладун С.М. (політична партія "Опозиційний блок"), Демченко Т.В.
(політична партія
"Нова держава"), Ковальчук П.В. (політична партія
"Українське об’єднання патріотів – "УКРОП"),
Невінчанний М.А.
(позафракційний), Резніков І.Б. (політична партія "Опозиційний блок"),
Каражей О.М. (політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"),
Кормишкін Ю.А. (політична партія "Наш край"), Луста В.В. (політична партія
"Наш край"),
Воронок А.В. (політична партія "Українське об’єднання
патріотів – "УКРОП"), Лучний М.М. (політична партія "Опозиційний блок")
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Рябченко Д.О. – громадський активіст, представник ГО "Медичний контроль",
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Внесено пропозицію проголосувати за прийняття проекту рішення за
основу.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення за основу.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 7
"всього" – 45
У ході обговорення депутатами обласної ради було порушено низку
актуальних питань, які існують на сьогодні в галузі медицини Миколаївської
області, та внесено ряд суттєвих пропозицій.
Зокрема, депутат обласної ради Кормишкін Ю.А. запропонував кошти
обласного бюджету, які виділені у 2016 році на ремонт доріг, направити на
поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я
Миколаївської області.
Депутат обласної ради Демченко Т.В. наголосила на недопущенні
скорочення ліжко-місць у лікарняних закладах Миколаївської області і внесла
такі пропозиції до проекту рішення обласної ради:
запропонувати обласній державній адміністрації під час формування обласного
бюджету Миколаївської області на 2017 рік суттєво збільшити:
фінансування галузі медицини області - мінімум у 2 рази;
видатки на придбання безкоштовних ліків;
видатки на поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів області;
фінансування у 2 рази обласних медичних програм;
обласній державній адміністрації:
до 01 грудня 2016 року відпрацювати проект Програми розвитку медицини в
Миколаївській області на 2017 рік та внести його на розгляд чергової сесії
обласної ради;
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внести обласній раді пропозиції щодо вирішення
функціонування обласного пологового будинку;

питань

належного

до 01 грудня 2016 року надати обласній раді пропозиції щодо призначення
головних лікарів обласних закладів охорони здоров’я, що належать до спільної
власності територіальних громад Миколаївської області;
спрямувати бюджетні кошти, виділені 2016 року з обласного бюджету
Миколаївської області на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних
доріг, на придбання безкоштовних ліків та технічне оснащення лікарняних
закладів області.
Пропозиції депутатів Демченко Т.В. та Кормишкіна Ю.А. поставлено на
голосування.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття доповнень до проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 42
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 47
Депутат обласної ради Резніков І.Б. запропонував внести зміни до
пункту 1 проекту рішення, доповнивши його після слів "взяти до відома"
словами "та визнати роботу управління охорони здоров'я облдержадміністрації
незадовільною.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за пропозицію депутата Резнікова І.Б.
Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – 3
"утримались" – 11
"не голосували" - 3
"всього" – 46
Далі проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи
для голосування за прийняття проекту рішення "Про звіт начальника
управління охорони здоров’я облдержадміністрації Капусти М.О. щодо
організації системи охорони здоров'я у лікарняних закладах Миколаївської
області" в цілому.
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Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 10
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 8 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Про внесення доповнення до Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2015-2016 роки.
Доповідач: Грипенко В.К. – заступник
економічного
розвитку
та
облдержадміністрації.

директора департаменту
регіональної
політики

В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Невінчанний М.А. (позафракційний), Кравченко М.А. (політична партія
"Опозиційний блок"), Ясинський О.М. (політична партія "Опозиційний блок"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Олабін В.В.
порушив питання щодо напрямів роботи новоствореного комунального
підприємства "Агентство розвитку" та запропонував скоротити строки
навчання учасників антитерористичної операції, вимушено переміщених осіб
та людей з інвалідністю.
З урахуванням обговорення проведено поіменне голосування за
допомогою електронної системи для голосування за прийняття проекту рішення
в цілому.
Підсумки голосування:
"за" – 40
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 6
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 9 додається).
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10. СЛУХАЛИ:
Про депутатський запит депутата обласної ради Ковальчука П.В.
Доповідач: Ковальчук П.В. – депутат обласної ради.
В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Марін Г.А. (політична партія "Українське об’єднання патріотів –
"УКРОП"), Кормишкін Ю.А. (політична партія
"Нова держава"),
Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 1
"утримались" – 7
"не голосували" - 7
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 10 додається).
11. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до центральних
органів влади щодо призначення керівників правоохоронних органів.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 38
"проти" – 1
"утримались" – 4
"не голосували" - 6
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 11 додається).
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12. СЛУХАЛИ:
Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента
України, Кабінету Міністрів України, голови Миколаївської обласної
державної адміністрації про призначення на посади в органах державної
влади.
Доповідач: Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 36
"проти" – 1
"утримались" – 6
"не голосували" - 6
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 12 додається).
13. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь приватному підприємству
"Забава 1".
Доповідач: Бойко Г.А. – головний спеціаліст Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
В обговоренні взяли участь: Боднар Н.О. (політична партія "Блок Петра
Порошенка "Солідарність"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення депутат обласної ради Боднар Н.О. висловила
зауваження з приводу відсутності у матеріалах постійних комісій обласної
ради, на розгляд яких вносяться питання про надання у користування
мисливських угідь, спеціальних дозволів, погоджень та клопотань усіх
зацікавлених сторін.
Наголосила на необхідності забезпечення такими матеріалами депутатів
обласної ради – членів постійних комісій.
У зв'язку з цим обласною радою надано таке доручення:
організаційному відділу виконавчого апарату обласної ради тримати на
контролі питання забезпечення депутатів обласної ради – членів постійних
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комісій усіма необхідними матеріалами, які додаються до проектів рішень про
надання у користування мисливських угідь, а саме: спеціальних дозволів,
клопотань, погоджень тощо.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 41
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 5
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 13 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю "СМГ "Буг" на території Вітовського району
Миколаївської області.
Доповідач: Бойко Г.А. – головний спеціаліст Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
В обговоренні взяли участь: Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Депутат обласної ради Фроленко В.О. заявив про можливу наявність
конфліктних інтересів стосовно ТОВ "СМГ "Буг".
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 3
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 14 додається).
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15. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських угідь товариству з обмеженою
відповідальністю "СМГ "Буг" на території Новоодеського району
Миколаївської області.
Доповідач: Бойко Г.А. – головний спеціаліст Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
В обговоренні взяли участь: Фроленко В.О. (політична партія "Опозиційний
блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Депутат обласної ради Фроленко В.О. заявив про можливу наявність
конфлікту інтересів стосовно ТОВ "СМГ "Буг".
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 45
"проти" – 1
"утримались" – 0
"не голосували" - 3
"всього" – 49
ВИРІШИЛИ: (рішення № 15 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Про надання у користування мисливських
госпрозрахунковій організації "ГМР".

угідь

Новоодеській

Доповідач: Бойко Г.А. – головний спеціаліст Миколаївського обласного
управління лісового та мисливського господарства.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 28
"проти" – 3
"утримались" – 13
"не голосували" - 5
"всього" – 49
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ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
17. СЛУХАЛИ:
Про затвердження обласної Програми підтримки вітчизняного
книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги
у Миколаївській області на 2017-2021 роки.
Доповідач: Іваненко О.О. – заступник начальника управління
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 43
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 5
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення № 17 додається).
18. СЛУХАЛИ:
Про затвердження обласної Програми підтримки засобів масової
інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки.
Доповідач: Іваненко О.О. – заступник начальника управління
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Олабін В.В. (політична партія "Опозиційний
блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Бондар О.О.
(політична партія "ВО "Батьківщина"),
Кротов А.О. (політична партія
"Опозиційний блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Демченко Т.В. запропонувала залишити фінансовий ресурс на висвітлення
діяльності облдержадміністрації та обласної ради на рівні минулого року.
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Депутат обласної ради Бондар О.О. звернув увагу, що в тексті обласної
Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на
2017-2021 роки відсутній запропонований постійною комісією обласної ради з
питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій
пункт щодо залучення до висвітлення діяльності депутатського корпусу, у тому
числі в електронних засобах масової інформації, та зауважив, що ця Програма
потребує доопрацювання.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 15
"проти" – 8
"утримались" – 10
"не голосували" - 15
"всього" – 48
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
19. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Положення про обласний центр пошукових
досліджень та редакційно-видавничої діяльності.
Доповідач: Назарова А.П. – завідуюча редакцією з увічнення пам’яті
учасників антитерористичної операції, жертв воїн та
політичних репресій обласного Центру пошукових
досліджень та редакційно-видавничої діяльності.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 9
"всього" – 46
ВИРІШИЛИ: (рішення № 19 додається).
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20. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Програми розвитку культури у Миколаївській області
на 2017-2018 роки.
Доповідач: Димитров М.Ф. – начальник управління
національностей та релігій облдержадміністрації.

культури,

В обговоренні взяли участь: Гладун С.М. (політична партія "Опозиційний
блок"), Кравченко М.А. (політична партія "Опозиційний блок"), Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Гладун С.М. запропонувала надати депутатам обласної ради перелік
20 пріоритетних заходів культури та обсяги на їх фінансування.
Депутат обласної ради Кравченко М.А. звернув увагу, що Програма
розвитку культури у Миколаївській області на 2017-2018 роки не відпрацьована
завдання і заходи зазначені без фінансового ресурсу, отже, Програма потребує
доопрацювання.
Враховуючи обговорення та пропозиції, внесені депутатами обласної
ради, проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 19
"проти" – 9
"утримались" – 11
"не голосували" - 6
"всього" – 45
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).

21. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту комунального закладу "Центр фінансовостатистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення освітніх закладів" Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 11
"всього" – 45
ВИРІШИЛИ: (рішення № 21 додається).
22. СЛУХАЛИ:
Про призначення Земляної Р.В. на посаду директора Очаківської
загальноосвітньої санаторної школи – інтернату І-ІІІ ступенів
Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Веліховська А.Б. – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 2
"утримались" – 2
"не голосували" - 5
"всього" – 42
ВИРІШИЛИ: (рішення № 22 додається).
23. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Новокрасненської сільської
ради Арбузинського району.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 6
"всього" – 39
ВИРІШИЛИ: (рішення № 23 додається).
24. СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у
комунальну власність територіальної громади Широколанівської
сільської ради Веселинівського району та внесення змін до рішення
обласної ради від 16 квітня 2015 року № 10.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 4
"всього" – 40
ВИРІШИЛИ: (рішення № 24 додається).
25. СЛУХАЛИ:
Про Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Миколаївської області, які підлягають приватизації у 2016 році.
Доповідач: Відіна О.В. – начальник управління з питань майна
комунальної власності області департаменту економічного
розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 31
"проти" – 0
"утримались" – 6
"не голосували" - 3
"всього" – 40
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
26. СЛУХАЛИ:
Про продовження строку дії на період до 2017 року включно обласної
Цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на
2013-2016 роки.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 37
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 39
ВИРІШИЛИ: (рішення № 26 додається).
27. СЛУХАЛИ:
Про інформацію щодо звільнення з посад керівників закладів охорони
здоров’я області, що належать до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
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Підсумки голосування:
"за" – 29
"проти" – 2
"утримались" – 2
"не голосували" - 4
"всього" – 37
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
28. СЛУХАЛИ:
Про припинення Миколаївського обласного центру з профілактики та
боротьби зі СНІДом – закладу комунальної власності області шляхом
реорганізації (перетворення) у Миколаївський обласний центр паліативної
допомоги та інтегрованих послуг Миколаївської обласної ради.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 34
ВИРІШИЛИ: (рішення № 28 додається).
29. СЛУХАЛИ:
Про перейменування обласного центру медико-соціальної експертизи –
закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
В обговоренні взяли участь: Дранов В.І. (політична партія "Опозиційний
блок"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Москаленко В.В. –
голова обласної ради.

35

Під час обговорення проекту рішення депутат обласної ради
Дранов В.І. звернув увагу на той факт, що депутатам обласної ради не надано
порівняльну таблицю до всіх Статутів, які зі змінами вносяться на
затвердження обласною радою.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 30
"проти" – 0
"утримались" – 3
"не голосували" - 2
"всього" – 35
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
30. СЛУХАЛИ:
Про перейменування обласної стоматологічної поліклініки – установи
комунальної власності області та затвердження її Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 1
"всього" – 35
ВИРІШИЛИ: (рішення № 30 додається).
31. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївського базового медичного коледжу та
затвердження його Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
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Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 1
"всього" – 35
ВИРІШИЛИ: (рішення № 31 додається).
32. СЛУХАЛИ:
Про перейменування обласної
затвердження її Статуту.

лікарні

відновного

лікування

та

Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 34
ВИРІШИЛИ: (рішення № 32 додається).
33. СЛУХАЛИ:
Про перейменування обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру –
закладу комунальної власності області та затвердження його Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
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"утримались" – 1
"не голосували" - 1
"всього" – 36
ВИРІШИЛИ: (рішення № 33 додається).
34. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні –
закладу комунальної власності області та затвердження її Статуту.
Доповідач: Капуста М.О. – начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 1
"не голосували" - 1
"всього" – 35
ВИРІШИЛИ: (рішення № 34 додається).
35. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту обласної спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту "Обласний
яхт-клуб".
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 35
ВИРІШИЛИ: (рішення № 35 додається).

38

36. СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Статуту Центру олімпійської підготовки з
пріоритетних видів спорту.
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 35
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 1
"всього" – 36
ВИРІШИЛИ: (рішення № 36 додається).
37. СЛУХАЛИ:
Про перейменування Центру олімпійської підготовки з баскетболу та
внесення змін до його Статуту.
Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 36
ВИРІШИЛИ: (рішення № 37 додається).
38. СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення Миколаївського
фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".

обласного

центру
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Доповідач: Садовський О.В. – начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту облдержадміністрації.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 34
"проти" – 0
"утримались" – 0
"не голосували" - 2
"всього" – 36
ВИРІШИЛИ: (рішення № 38 додається).
39. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання ТОВ "Укрюгекопром" на отримання
спеціального дозволу на користування надрами.
Доповідач: Слиш В.Р. –
провідний геолог Південно-Української
гідрогеологічної експедиції.
В обговоренні взяли участь: Закусілов А.М. (політична партія "Наш край"),
Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"),
Кухта І.В. (політична
партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"), Долина С.В. – директор
ТОВ "Укрюгекопром", Москаленко В.В. – голова обласної ради.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 24
"проти" – 1
"утримались" – 8
"не голосували" - 3
"всього" – 36
ВИРІШИЛИ: (рішення не прийнято).
40. СЛУХАЛИ:
Про погодження клопотання КП "Водопостачання м. Вознесенськ" на
отримання спеціального дозволу на користування надрами.
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Доповідач: Слиш В.Р. –
провідний геолог Південно-Української
гідрогеологічної експедиції.
Проведено поіменне голосування за допомогою електронної системи для
голосування за прийняття проекту рішення.
Підсумки голосування:
"за" – 33
"проти" – 0
"утримались" – 2
"не голосували" - 1
"всього" – 36
ВИРІШИЛИ: (рішення № 40 додається).
41. СЛУХАЛИ:
Про виконання протокольного доручення обласної ради щодо ситуації, яка
склалася на державному підприємстві "Володимирське" Казанківського
району Миколаївської області.
Доповідач: Сокол О.В. – виконуючий обов’язки начальника
регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області.
В обговоренні взяли участь: Бондар О.О. (політична партія "ВО "Батьківщина"), Демченко Т.В. (політична партія "Нова держава"), Москаленко В.В. –
голова обласної ради.
У ході обговорення проекту рішення депутат обласної ради Бондар О.О.
запропонував питання "Про виконання протокольного доручення обласної ради
щодо ситуації, яка склалася на державному підприємстві "Володимирське"
Казанківського району Миколаївської області", розглянути на черговому
пленарному засіданні обласної ради та додатково - на засіданнях постійних
комісій обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та
соціального розвитку села; з питань регіонального розвитку, планування,
бюджету, фінансів та інвестицій. Звернув увагу на складність зі збиранням
технічних культур. Зазначив, що підприємство втрачає свій статус. Завод з
виробництва винного матеріалу 2016 року взагалі не працював. На сьогодні на
підприємстві є загроза розграбування технологічних ліній, які не
використовуються, - підкреслив депутат Бондар О.О.

41

Депутат обласної ради Демченко Т.В. підтримала пропозицію депутата
Бондаря О.О. щодо перенесення цього питання на розгляд чергової сесії
обласної ради та внесла такі пропозиції:
регіональному відділенню Фонду державного майна України по Миколаївській
області щомісячно надавати інформацію про фінансово-господарський
стан ДП "Володимирівське";
розмістити на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради оголошення
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора державного
підприємства "Володимирське";
наголосила на необхідності заслухати на черговій сесії обласної ради
інформацію регіонального відділення Фонду державного майна України по
Миколаївській області щодо причин невиконання державним підприємством
"Володимирівське" своєї основної функції (винний завод не працює,
виконуючи функцію перевалки), фінансово-господарського стану підприємства
та проведення незалежного аудиту цього підприємства.
Насамкінець голова обласної ради Москаленко В.В. довела до відома
депутатів, присутніх у сесійному залі, офіційну інформацію.
Зокрема, повідомила про вихід депутата обласної ради Кухти І.В. зі складу
депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" та складання ним повноважень
голови цієї фракції.
Головою депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" обрано депутата
обласної ради Чорного С.В.
Головуюча зазначила, що до обласної ради надійшло також повідомлення
про переобрання уповноваженої особи фракції партії "Відродження". Головою
депутатської фракції партії "Відродження" обрано депутата обласної ради
Рубського Г.І.
До обласної ради надійшли також заяви від депутата обласної ради
Барни Ф.П. - стосовно виходу зі складу депутатської фракції "Блок Петра
Порошенка" та депутата обласної ради Паламарюка П.М. - стосовно виходу зі
складу депутатської фракції політичної партії "Опозиційний блок".
Далі
голова
обласної ради Москаленко В.В. повідомила, що
10 листопада 2010 року відбулося засідання депутатської фракції
"ВО "Батьківщина", на якому було переобрано голову цієї депутатської фракції
Чмиря С.М. Рішенням членів депутатської фракції новим головою фракції
обрано Соколова М.В.
Наостанок головуюча Москаленко В.В. повідомила про створення
депутатського об'єднання депутатів Миколаївської обласної ради сьомого
скликання з метою консолідації депутатів та конструктивної роботи,
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спрямованої на вирішення нагальних проблем територіальних
Миколаївської області.
До складу депутатського об'єднання увійшли такі депутати:
Кухта І.В.
Ковальчук П.В.
Невеселий В.В.
Ізбаш А.І.
Колесніков В.В.
Невінчаний М.А.
Кравченко М.А.
Івануна І.В.
Демченко Т.В.
Іванова Н.В.
Білоконенко Н.Я.
Рубський Г.І.
Жосан В.П.
Воронок А.В.
Джупінін Ю.В.
Казюка О.М.
Марін Г.А.
Бондар О.О.
Каражей О.М.
Терещенко О.К.

громад

На цьому роботу восьмої сесії Миколаївської обласної ради сьомого
скликання оголошено завершеною.
/Лунає Державний Гімн України/

Голова обласної ради

Федулова 37 01 63

В.В.Москаленко

