
Постійна комісія обласної ради з питань законності, депутатської 
діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 

місцевого самоврядування та засобами масової інформації 
Постійна комісія обласної ради з питань законності, депутатської 

діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами 
місцевого самоврядування та засобами масової інформації здійснює свої 
повноваження у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, 
що регулює діяльність органів місцевого самоврядування, Регламенту 
Миколаївської  обласної ради сьомого скликання та Положення про постійні 
комісії обласної ради сьомого скликання. 

До складу постійної комісії за станом на 12 квітня 2018 року входять        
5 депутатів обласної ради. Очолює комісію Талпа Михайло Володимирович,  
заступник голови комісії - Чмирь Сергій Михайлович, секретар постійної 
комісії – Марін Григорій Афанасійович, члени комісії - Олабін Вадим 
Володимирович, Чіпак Іван Іванович.  

Основною метою своєї роботи члени комісії вважають  кваліфікований 
розгляд питань, які входять до їх компетенції, чіткий контроль за виконанням 
рішень ради, рекомендацій та висновків, а також вирішення нагальних питань 
сьогодення, з якими звертаються виборці територіальних громад,  колеги-
депутати рад усіх рівнів. 

З початку скликання проведено 20 засідань постійної комісії, розглянуто 
442 питання, з них  365 сесійних та 77 особистих.  

Розглянуто 25 депутатських звернень, пропозиції та зауваження від 
депутатів обласної ради, народних депутатів України, постійних комісій 
обласної ради.  

До постійної комісії надійшло 7 скарг та звернень про недотримання 
депутатами обласної ради правил депутатської етики, основних обов'язків 
депутата в раді та про неетичну поведінку.  

На засіданнях комісії обговорено 20 проблемних питань, що стосуються 
компетенції постійної комісії, які надійшли від громадських організацій, 
підприємств, установ, організацій та громадян. Більшість питань вирішено в 
робочому порядку за допомогою депутатських запитів, звернень, листів та 
особистих зустрічей членів постійної комісії із заявниками. З усіх питань 
прийняті виважені та неупереджені рішення. 

Члени постійної комісії активно працюють у складі постійно діючих та 
тимчасових робочих груп.   

Протягом звітного періоду за ініціативи членів постійної комісії було 
підготовлено та внесено на розгляд сесій обласної ради низку звернень до 
керівництва держави, центральних органів виконавчої влади, правоохоронних 
органів, народних депутатів України, зокрема, про внесення змін до Закону 
України "Про національну поліцію"; про визнання статусу бійців-добровольців 
АТО та про надання статусу особам, які проживають в зоні проведення 
антитерористичної операції на сході України; про ситуацію, яка склалася на 
державному підприємстві Суднобудівний завод імені 61 комунара, нині - ДП 
"Миколаївський суднобудівний завод"; про підтримку законопроекту № 3112-1  
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(стосовно підтримки змін у виборчому законодавстві, прийняття Виборчого 
кодексу України парламентаріями у другому читанні та в цілому). Деякі 
питання знаходяться у стані вирішення, певні - очікують розгляду народними 
депутатами України, частину взято на контроль правоохоронними органами. 

Для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі 
поліцейських в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії. До 
складу поліцейської комісії територіальних органів обираються 2 представники 
громадськості, обрані відповідною обласною радою. Постійною комісією тричі 
проводились засідання з метою відбору відповідних кандидатур, які були 
запропоновані громадськими організаціями та в подальшому підтримані 
депутатами обласної ради на пленарних засіданнях ради. На цей час обрані 
кандидатури активно працюють у складі постійних поліцейських комісій 
головного управління Національної поліції України в Миколаївській 
області, управління поліції охорони в Миколаївській області, Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України. 

Члени постійної комісії вивчали та узагальнювали інформацію щодо 
результатів проведення звітів депутатами обласної ради перед виборцями з 
подальшим розглядом відповідного питання на засіданні комісії та підготовкою 
пропозицій керівництву обласної ради.  

Згідно з Положенням про постійні комісії Миколаївської обласної ради та 
відповідно до статті 36 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» постійною комісією прийнято 
висновок "Про відповідність проекту «Про внесення змін до Положення про 
порядок надання погоджень щодо отримання спеціальних дозволів на 
користування надрами" вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Також постійна комісія попередньо розглядає питання, що стосуються 
уточнення найменувань, перейменувань населених пунктів області або зміни їх 
категорії, бере учать у підготовці рішень обласної ради з цих питань.  

Завдяки виїзду членів постійної комісії до Первомайського району  було 
усунено перешкоди для повноцінної роботи дирекції регіонального 
ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя". 

На контролі в комісії знаходиться 13 обласних Програм.  
За безпосередньої підтримки голови обласної ради Москаленко В.В. 

члени постійної комісії брали участь у підготовці заходів 6 нових обласних 
програм, а саме:  

Комплексної програми увічнення пам'яті учасників антитерористичної 
операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017-
2020 роки; 

Обласної Програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення 
відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування на 2017-2021 роки; 

Програми створення страхового фонду документації Миколаївської 
області на 2017-2021 роки; 
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Обласної Комплексної програми профілактики злочинності та 

вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у 
Миколаївській області на 2017 – 2021 роки; 

Обласної Цільової програми територіальної оборони у Миколаївській 
області на 2017-2018 роки; 

Комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської області 
"Дитинство"  на 2018-2020 роки. 

 

За пропозиціями членів комісії за звітний період було внесено 10  змін до 
діючих обласних Програм. Відповідні рішення знаходяться на контролі в 
постійній комісії.  

 Значну увагу члени комісії приділяли питанням попередження 
надзвичайних ситуацій в рамках Регіональної цільової програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру.  

За ініціативи членів комісії з обласного бюджету було виділено кошти на 
придбання водолазного спорядження, спеціального автомобіля із шнекороторним 
механізмом, відвалу снігоочисного, закупівлю пально-мастильних матеріалів для 
регіонального матеріального резерву, обслуговування системи 
централізованого оповіщення (апаратури оповіщення), яка змонтована на 
пунктах управління облдержадміністрації, проведення роботи з очищення 
території від вибухонебезпечних предметів в районі с. Покровка, Кінбурнська 
коса, придбання двох транспортно-вантажних засобів для забезпечення 
оперативного реагування та перевезення вантажу - Mitsubishi   L-200 та 
спеціального засобу для проведення розвідки - квадрокоптера PHANTOM.  
 Одним з основних  завдань цивільного захисту є оперативне оповіщення 
населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, 
своєчасне достовірне інформування про обставини, які складаються, та заходи, 
що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та усунення їх 
наслідків. На ці цілі з обласного бюджету було виділено у 2016 році  -          
97,0 тис.грн., 2017 році - 209,1 тис. гривень.        
 У прибережній смузі Кінбурнської коси в період Великої Вітчизняної війни 
затоплено велику кількість вибухонебезпечних предметів. Періодично ці 
предмети вимиваються водою на берег півострова. Здійснюються практичні 
заходи щодо вилучення боєприпасів з акваторії Чорного моря в районі 
Кінбурнської коси. Піротехнічний підрозділ аварійно-рятувального загону 
спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області виконує 
завдання з оперативного реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних 
предметів, визначає та обстежує територію імовірного забруднення 
вибухонебезпечними предметами часів минулих війн та здійснює їх вилучення 
та знищення. Враховуючи важливість здійснення таких заходів, члени 
постійної комісії ініціювали виділення з обласного бюджету 400 тис. грн., що 
було підтримано депутатами обласної ради.  
 
 
 

http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2011/6-11/r3-6-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2011/6-11/r3-6-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2011/6-11/r3-6-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2011/6-11/r3-6-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2012/12-12/r5-13-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2012/12-12/r5-13-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
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В області залишається нагальною потреба доукомплектації підрозділів 
оперативно-рятувальної  служби  спеціальним оснащенням  та  технікою  для  
здійснення аварійно-рятувальних, пошукових робіт у зонах надзвичайних 
ситуацій, рятування та надання допомоги постраждалому і травмованому 
населенню у нестандартних ситуаціях (складні погодні умови, снігові замети, 
ожеледиця, бездоріжжя тощо). На виділені з обласного бюджету кошти в сумі   
5 млн. 613 тис. грн. було придбано водолазне спорядження, автомобіль 
спеціальний із шнекороторним механізмом та відвалом снігоочисним, два 
транспортно-вантажних засоби для забезпечення оперативного реагування та 
перевезення вантажу - Mitsubishi L-200  та спеціальний засіб для проведення 
розвідки - квадрокоптер PHANTOM.  

Реалізація заходів вищезазначеної Програми сприяла поліпшенню 
показників функціонування Миколаївської територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту, підвищенню оперативної готовності її 
органів. 

Комісія принципово підходить до розгляду обласних Програм, коли мова 
йде про фінансову допомогу з обласного бюджету установам, що мають 
фінансуватися з державного бюджету. Деякі з них по декілька разів вивчалися 
депутатами і, відповідно, з урахуванням рекомендацій комісії доопрацювались. 

Чотири рази на засіданнях постійної комісії вивчалося питання щодо 
погодження переліку матеріально-технічних засобів для правоохоронних 
органів відповідно до заходів Комплексної програми профілактики злочинності 
та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у 
Миколаївській області. 

У рамках виконання зазначеної вище обласної Комплексної програми   за 
ініціативи постійної комісії з обласного бюджету виділено на поліпшення 
матеріально-технічного забезпечення головному   управлінню  Національній  
поліції  в  Миколаївській  області  та управлінню Служби безпеки України в 
Миколаївській області по 1 млн. грн.,  військовій частині 3039 Національної 
гвардії України - 835,5 тис.грн., патрульній поліції у місті Миколаєві 
департаменту патрульної поліції Національної поліції України -                
971,892 тис.гривень. 
 На засіданні постійної комісії неодноразово розглядалося питання щодо 
прояву невідомими особами акту вандалізму з осквернення пам'ятника Героям-
ольшанцям та забруднення монументальних плит з прізвищами невідомих 
героїв у місті Миколаєві. Відповідно до рекомендацій постійної комісії та з 
метою попередження і своєчасного розкриття відповідних злочинів виконавчим 
комітетом Миколаївської міської ради передбачено кошти на встановлення 
систем відеоспостереження у місцях розташування меморіалів, пам'ятників, 
місцях розміщення культурних надбань та цінностей. Головним управлінням 
Національної поліції в Миколаївській області напередодні та під час 
проведення державних свят посилено охорону в місцях масового перебування 
людей, а для попередження випадків вандалізму - у місцях розташування 
пам'ятників, обелісків, меморіалів та на кладовищах.  
 
 

http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2011/6-11/r3-6-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Члени постійної комісії виважено підійшлии до вивчення питання 
виділення з обласного бюджету на виконання заходів Обласної Цільової 
програми територіальної оборони у Миколаївській області на 2017-2018 роки     
1 млн. грн. на матеріально-технічне забезпечення стрілецького батальйону 
територіальної оборони предметами бойового обмундирування та екіпірування, 
наметами тощо. 

  За ініціативи членів комісії у грудні 2017 року  внесено суттєві зміни до 
Програми правової освіти населення у Миколаївській області на 2014-          
2020 роки в частині фінансування заходів стосовно видання та розповсюдження 
серед підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, громадян області інформаційно-
роз’яснювальних буклетів та матеріалів на правову тематику та щодо 
організації надання первинної правової допомоги за допомогою технічних 
засобів Skype тощо. 
       Постійна комісія не залишається осторонь питань, спрямованих на 
патріотичну консолідацію громадськості, зокрема шляхом вшанування 
учасників антитерористичної операції, а також висвітлення широкому загалу 
інформації про героїв сьогодення, які ціною свого життя 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 члени постійної комісії звернутися до 
облдержадміністрації з пропозицією передбачити у 2018 році в обласному 
бюджеті кошти на видавництво третьої книги, присвяченої участі жителів 
Миколаївщини в антитерористичній операції, у розмірі 190000,00 грн., та 16-го 
(обласного) тому історико-меморіального серіалу «Книга Пам’яті України» у 
розмірі 75000,00 грн. Депутати визнали позитивною роботу обласного центру  
пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності щодо організації та 
забезпечення     видання   суспільно    цінних   книг   відповідно  до  заходів 
Комплексної програми, а саме: "Миттєвості війни",  "Реабілітовані історією" та 
"Дороги війни". Члени комісії наголосили на необхідності налагодження тісної 
співпраці організаторів підготовки відповідних видань з органами виконавчої 
влади, місцевого самоврядування області в питаннях отримання цінної 
історичної інформації. 

Серед питань, які вирішує комісія, є, безперечно, ті,  без вирішення яких 
рада працювати не може. Це питання, пов’язані із затвердженням планів роботи 
ради та внесенням до них необхідних змін і доповнень, питання затвердження 
Регламенту обласної ради сьомого скликання, внесення до нього відповідних 
для роботи ради доповнень, зміни до рішення обласної ради "Про утворення 
постійних комісій Миколаївської обласної ради сьомого скликання та обрання 
їх складу"  в частині внесення змін до складу постійних комісій, контроль за 
дотриманням депутатами обласної ради основних обов’язків у раді, правил 
депутатської етики тощо.   

 
 

http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2011/6-11/r3-6-6-rar/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Члени постійної комісії обласної ради тісно співпрацюють з фахівцями 

правоохоронних органів,  з питань надзвичайних ситуацій, з органами юстиції, 
Збройних Сил України, судовими адміністраціями, політичними партіями та 
об'єднаннями громадян, громадськими організаціями, засобами масової 
інформації, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, 
Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, іншими асоціаціями 
органів місцевого самоврядування, беруть участь у розробці обласних програм,  
вивчають питання щодо ситуації у сфері законності, правопорядку та захисту 
прав громадян, пожежної безпеки, цивільного захисту, правової освіти, 
реалізації антикорупційної політики тощо.  

З метою висвітлення роботи постійної комісії на її засідання  
запрошуються представники засобів масової інформації, матеріали про 
прийняті рішення, висновки та рекомендації висвітлюються на сторінках 
засобів масової інформації та в Інтернет-виданнях.  


