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Фундаментальною ціллю своєї 

роботи у 2018 році члени комісії 

вважали   кваліфікований, 

неупереджений розгляд питань, 

контроль за виконанням рішень ради, 

рекомендацій та висновків комісії, а 

також вирішення нагальних питань 

виборців територіальних громад. 

З початку скликання комісією 

розглянуто біля 580 питань, у тому 

числі у 2018 році – близько 160.   

На контролі в комісії 

знаходиться 14 обласних Програм.  

Члени постійної комісії у 

звітному періоді брали участь у вивченні та  розробці заходів 5 нових програм, 

а саме:  

Комплексна програма захисту прав дітей Миколаївської області 

"Дитинство"  на 2018-2020 роки; 

Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2023 роки; 

Програма розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 

2019-2022 роки; 

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у 

Миколаївській області на 2018-2020 роки; 

Антикорупційна програма Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання на 2019-2021 роки. 



Окрім обласних програм на контролі в постійній комісії знаходяться 

питання, пов'язані із організацією роботи обласної ради та її органів.  

 

Завдяки слушним пропозиціям членів постійної комісії, зокрема депутатів 

обласної ради Чіпака І.І., Талпи М.В. підвищено ефективність функціонування 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Миколаївської області в рамках 

Цільової програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру.  

Так у 2018 році за кошти обласного бюджету 

було придбано:  

- оснащення для здійснення аварійно-

рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних 

ситуацій та небезпечних подій, рятування та надання 

допомоги постраждалому і травмованому населенню, а саме: рукава пожежні 

(40 шт), каски пожежні (50 шт), костюми спеціальні захисні (50 шт), мотокоса, 

GPS навігатор, принтер Canon, шлеми захистні кевларові «Каска М» (10 шт); 

- проведено закупівлю пально-мастильних матеріалів до регіонально 

матеріального резерву; 

- виділені кошти на 

обслуговування системи 

централізованого оповіщення 

(апаратури оповіщення), яка 

змонтована на пунктах управління 

облдержадміністрації; 

- забезпечено проведення робіт 

з очищення території від 

вибухонебезпечних предметів на 

ділянці території в районі селі 

Покровка, Кінбурнська коса. 

 

Реалізація заходів Програми у 

2018 році, що підкреслили члени профільної постійної комісії, сприяла 

покращенню показників функціонування Миколаївської територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту - послідовно 

знижуючи ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, відбувалось підвищення рівня безпеки населення та 

захищеності території регіону в цілому. 

Члени комісії багато уваги приділяли питанням здійснення у 

Миколаївській області заходів, спрямованих на патріотичну консолідацію 

громадськості, зокрема шляхом вшанування захисників, а також висвітлення 

широкому загалу інформації про героїв сьогодення, які ціною своїх життів 

забезпечують неподільність нашої держави, виборюють для країни мир, 

цілісність та єдність.  



В рамках Комплексної програми увічнення пам’яті учасників 

антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у 

Миколаївській області на 2017-2020 роки, слушним пропозиціям депутатів 

обласної ради Маріна Г.А. та Талпи 

М.В. комісією підтримано виділення з 

обласного бюджету коштів на 

утримання Обласного центру 

пошукових досліджень та редакційно-

видавничої діяльності. Так протягом 

2018 року на ці цілі  використано 

933 583,00 грн , у 2017 році - 

968734,00 грн.  

2018 року за рахунок коштів 

обласного бюджету видано 

шістнадцятий том Книги Пам’яті України (Миколаївська область). Книга 

містить статті, нариси та спогади про трагічну долю цивільного населення 

Миколаївської області періоду нацизму, матеріали та документи про примусову 

працю миколаївських остарбайтерів на суднобудівному заводі Бремена з архівів 

Німеччини. Наклад видання книги - 550 примірників, вартість –74 950 грн. 

Також за кошти обласного бюджету у 2018 року накладом 1000 

примірників видано книгу, присвячену участі жителів Миколаївщини в АТО-

ООС - «Ті, що пройшли крізь вогонь», на  видання якої з обласного бюджету 

витрачено кошти у сумі 189 900 грн.  

Комісія багато уваги приділяє 

виконанню відповідальними 

виконавцями заходів програми з 

увічненням пам’яті загиблих 

учасників АТО. Всього в області 102 

учасникам АТО встановлено 113 

меморіальних дошок, відкрито 3 

меморіальні комплекси, 1 меморіал, 9 

пам’ятних знаків, перейменовано 16 

вулиць. 

Члени постійної комісії в 

рамках обласної Цільової програми територіальної оборони у 

Миколаївській області на 2017-2018 роки підтримали виділення 1 000 000 

грн. на матеріально-технічне забезпечення стрілецького батальйону 

предметами 

бойового 

обмундирування 

та екіпірування, 

наметами, 

модульними 

всесезонними 

спальними 

системами тощо, 

а також на своєму 

засіданні вийшли 
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з ініціативою до облдержадміністрації щодо продовження строку дії обласної 

Цільової програми або затвердження нової, адже одним з обов'язкових завдань 

сьогодення є створення сприятливих умов для покращення обороноздатності 

держави.  

У звітному періоді комісія опікувалась питаннями патріотичного 

виховання населення області, особливо підростаючого покоління та молоді в 

рамках Програми військово-патріотичного виховання населення 

Миколаївської області на 2015-2020 роки. На реалізацію Програми у           

2018 році використано 3 млн. 211,5 

тис. грн.  

Члени постійної комісії Талпа 

М.В., Чіпак І.І., Марін Г.А., Чмирь 

С.М. неодноразово відвідували 

навчальні заклади Первомайського, 

Арбузинського, Казанківського та 

інших районів та зауважили, що в 

області на належному рівні 

проводяться виховні години, бесіди, 

тематичні діалоги, дискусії з 

патріотичного   виховання    дітей,   

оновлюються   куточки,   стенди   

«Вони    

захищають Україну», «Герої поруч», «Ними пишається Батьківщина», діють 

фотовиставки та експозиції «На 

захисті України», «Тепер вони – герої 

України, за ними плаче рідна земля», 

які висвітлюють події 

антитерористичної операції, 

виставки-експозиції, що 

відображають військову звитягу 

миколаївських військовослужбовців, 

що перебували або перебувають в 

зоні АТО. 

У 2018 році відповідно до 

заходів обласної Програми 

підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

на 2017-2021 роки  передбачено 4200 тис. грн. на інформування населення 

через інформаційні агентства, 

електронні, аудіовізуальні та друковані 

засоби масової інформації з актуальних 

питань суспільно-політичного та 

соціально-економічного розвитку 

області. Станом на 01 січня 2019 року на 

ці цілі з обласного бюджету 

використано 3842,4 тис. грн., що на 59% 

більше, ніж було використано у      2017 

році (1571,2 тис. грн.).  



Члени комісії звертають увагу, що інформування населення про актуальні 

питання суспільно-політичного, економічного життя області здійснювалося 

через веб-сайти всеукраїнських інформаційних агентств та регіональних 

електронних ЗМІ, на сторінках друкованих засобів масової інформації області. 

Зокрема, протягом 2018 року на веб-сайтах 9 всеукраїнських 

інформаційних агентств та на веб-сайтах всеукраїнських електронних засобів 

масової інформації розміщено 282 інформаційних повідомлення на загальну 

суму 1987,1 тис.грн. На веб-сайтах 6 регіональних електронних засобів масової 

інформації протягом 2018 року розміщено 618 інформаційних повідомлень на 

загальну суму 1000,8 тис.грн. Загалом з початку 2018 року всеукраїнськими та 

місцевими ЗМІ, Інтернет-виданнями оприлюднено 1451 матеріал. Дуже 

важливим заходом у 2018 році  комісія вважає проведення роботи з підвищення 

професійного рівня журналістів місцевих засобів масової інформації.  

За ініціативи голови постійної комісії Талпи М.В. депутати підтримали 

внесення доповнень до обласної Комплексної програми профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і 

свобод громадян у Миколаївській області 

на 2017-2021 роки та виділення 150 тис.грн. 

для проведення дресирування, тренування 

та утримання службових собак у 

кінологічному центрі ГУНП в 

Миколаївській області, здійснення 

племінної роботи відтворення та 

вирощування собак з високими робочими та 

екстер`єрними якостями.  

В рамках відповідної Комплексної 

програми члени комісії неодноразово торкалися питань кадрового забезпечення 

служби дільничних офіцерів поліції, спрямування їх роботи на тісну співпрацю 

з органами місцевого 

самоврядування,  представниками 

територіальних громад з метою 

реалізації принципу взаємодії з 

населенням на засадах 

партнерства, обміну інформацією 

для подальшого її використання 

під час виконання службових 

обов’язків та охорони публічного 

порядку за участю населення. 

В рамках контролю за 

виконанням заходів Програми 

створення  страхового фонду 

документації Миколаївської області на 2017-2021 роки членами комісії було 

рекомендовано структурним підрозділам облдержадміністрації, 

постачальникам документації, у межах компетенції, активізувати роботу щодо 

виконання плану подання документації до Південного регіонального центру 

для виготовлення документів регіонального страхового фонду документації.  



За ініціативи голови постійної комісії Талпи М.В. та всебічної підтримки 

голови обласної ради Москаленко В.В., враховуючи попереднє вивчення 

питання робочою групою, виявлені 

численні порушення вимог чинного 

законознавства та з метою збереження 

екосистеми регіону на розгляд сесії 

обласної ради було внесено Звернення 

депутатів Миколаївської обласної 

ради до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Державного 

агентства водних ресурсів України, 

Фонду державного майна України, 

Прокуратури Миколаївської області 

щодо ситуації, яка склалася у зв'язку із впливом Мигіївської ГЕС 

Первомайського району на екологічну систему регіону. 

За сприяння голови обласної ради Москаленко В.В., враховуючи 

багаточисельні звернення мешканців області та з метою зняття соціальної 

напруги в регіоні, 

забезпечення конституційних 

гарантій на належне пенсійне 

забезпечення ветеранів 

державної служби та ветеранів 

органів місцевого 

самоврядування  постійна 

комісія ініціювала внесення на 

розгляд сесії обласної ради 

Звернення депутатів 

Миколаївської обласної ради 

до Президента України, 

Верховної Ради України щодо 

законодавчого врегулювання питання здійснення перерахунків пенсій 

державним службовцям та працівникам органів місцевого самоврядування. 

На своїх засіданнях члени комісії розглядали звернення, листи щодо 

законності дій, неетичної поведінки, неправомірних висловлювань, на думку 

заявників, депутатів обласної 

ради. 

Відповідно до заходів 

певних обласних програм 

постійна комісія на своїх 

засіданнях неодноразово 

вивчала, вносила пропозиції та 

погоджувала переліки 

матеріально-технічних засобів 

для фінансування з обласного 

бюджету  правоохоронних 

органів та військовослужбовців.  

 



Члени постійної комісії постійно співпрацюють, запрошують на свої 

засідання фахівців з питань надзвичайних ситуацій, юстиції, правоохоронних 

органів, ЗСУ, колег-депутатів інших постійних комісій, волонтерів, громадські 

організації, засоби масової інформації. 

Громадська безпека, захист прав і свобод мешканців Миколаївської 

області, підтримка військових, національна пам'ять героїв АТО,  патріотичне 

виховання молоді, територіальна оборона - цими пріоритетними питаннями та 

багатьма іншими планують опікуватися члени постійної комісії у 2019 році.   

 
 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради                       М.ТАЛПА 
 


